






























Yaz aylarını geride bırakıp kışa 
merhaba demek için hazırlanı-
yoruz. Yaz ayları inşaat sektö-
rü için hareketli geçti. Türkiye 
ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 
3 büyürken, lokomotif sektör 
olan inşaat ilk çeyrekte yüzde 

5,9 büyüme ile yüzleri güldürdü. Aynı hareketliliğin kış aylarına 
da taşınacağını öngörüyoruz. Çünkü Kentsel Dönüşüm projeleri 
hızla devam ediyor, bunun yanı sıra metro, baraj vb. projeler de 
gündemde. Yaz döneminin son aylarına ait bazı ekonomik verile-
re dikkatinizi çekmek isterim. 

Hazır beton sektörünü yakından ilgilendiren ekonomik bir veri 
sektörel güven endeksi verilerinde gözümüze çarptı. Sektörel 
güven endeksine  göre Temmuz ayında inşaat sektörü güven en-
deksi %2,9 azalarak 85,3 değerine geriledi.

Sektörel güven endeksinin aksine İnşaat Ciro Endeksi ve İnşaat 
Üretim Endeksi’nin olumlu yönde seyretmiş olması ise sektörü-
müzün hareketli olduğunu gösteriyor. İnşaat Ciro Endeksi’nin 
bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,8 oranında 
artarken İnşaat Üretim Endeksi’nin %2,4 oranında arttığı görül-
mektedir.  

Hazır betonu oluşturan en önemli hammaddelerinden biri olan 
çimentodaki veriler de sektörümüzde yaşanacak gelişmeler hak-
kında ipuçları vermektedir. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına 
göre, çimento üretiminde %17, iç satışlarda ise %16 oranında ar-
tış yaşandığını biliyoruz. Çimento sektörü, 2012 yılında çok sert 
geçen kış aylarından sonra, mevsim normallerinin üstünde sey-
reden hava şartları sebebiyle 2013 yılına büyük oranda artışlarla 
girdi ve sektör verilerinde normalleşme başladı. Bu artış oranla-
rının önümüzdeki aylarda düşmesi bekleniyor. Çimento ve hazır 
beton sektörlerinin birbirine yakın olan iki sektör olması sebebiy-
le  hazır betonda da benzer gelişmeleri bekliyoruz.

Umut ediyoruz ki ekonomideki gelişmelerin hem sektörümüze 
hem de ülkemize olumlu etkileri artarak devam eder. Bu güzel 
gelişmelerin yanı sıra bizleri üzen bir konu var ki o da deprem. 
Doğal afet olan depremler, birçok kez ülkemizi çok derin maddi 

ve manevi acılara sürük-
lemiştir.  Bu doğal afetin 
en büyüklerinden biri 
olan 17 Ağustos Marma-
ra depreminin ise bu yıl 
14. yıl dönümü. Bu vesile 
ile sürekli söylediğimiz 
ve üstünde durduğumuz 
mesajların altını tekrar 
çizmek istiyorum.

Depreme dayanıklı yapı-
lar için, inşaatlarda kul-
lanılan tüm malzemelerin 
ve özellikle hazır betonun 
üretim süreci ve doğru 
uygulanıp uygulanmadı-
ğının denetlenmesi gere-
kiyor. Türkiye nüfusunun 
%95’i deprem bölgelerinde yaşıyor. Deprem yaşamımızın bir 
parçasıdır. Depremin nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde 
olacağını bilemeyiz ama depreme dayanıklı binalar üretebiliriz. 
Unutmayalım ki iyi betonlarla, iyi binalar yapılır. İyi binalar da ha-
yat kurtarır.

Türkiye, kentsel dönüşüm ile depreme karşı sağlıklı yapılaşma-
da önemli bir adım atıyor. Buradan bütün müteahhitlerimize, 
mimarlarımıza hatta inşaatta çalışan kalfalarımıza seslenmek 
istiyorum. Kentsel dönüşüm projelerinde kullanacağınız betonu 
sorgulayın. Yüksek katlı mezarlar değil yaşam alanları inşa ede-
lim. Türkiye Hazır Beton Birliği üyeleri, Kalite Güvence Sistemi 
tarafından belgelendirilen Avrupa standartlarında beton üret-
mektedir. Bizim üyelerimizin ürettiği betonlar ile standarda uy-
gun inşa edilen her yapı, depreme ve dış etkilere karşı dayanıklı 
ve güvenilirdir. 

Peki biz Birlik olarak depreme dayanıklı binalar için neler yaptık? 
Tabii ki THBB olarak, bugüne kadar depreme dayanıklı yapı üre-
timi için eğitimler ve seminerler başta olmak üzere çok sayıda 
çalışma yaptık. 2013 yılında yeniden bilinçlendirme ve eğitim ça-
lışmalarımıza başlayacağımızı da bilgilerinize sunarım.

Earthquakes not to 

make us cry while the 

developments in economy 

are making us smile

We are getting ready to say hello to the winter 

after  the summer months. Summer months 

were active for the construction sector. Turkish 

economy grew by 3 percent in the first quarter 

and construction, which is the locomotive sector, 

made faces smile by exhibiting 5,9 percent growth 

in the first quarter. 

We hope the positive effects of the developments 

in economy on both our sector and country will 

continue by growing more and more. These won-

derful developments aside, there is an issue that 

makes us sad, which is the issue of earthquakes. 

Yavuz Işık

THBB Yönetim Kurulu Başkanı
President
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Kalite Fuarcılık tarafın-

dan düzenlenen “Beton 2014 Hazır Beton, Çimento, Agrega, 

İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı” 17 - 19 Nisan 2014 

tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. Altıncı kez gerçekleş-

tirilecek Fuar, inşaat, hazır beton ve agrega sektörlerini Cong-

resium Ankara’da buluşturacak.

1995 yılında Uluslararası ERMCO Avrupa Hazır Beton Birliği 

Kongresi’ni, 2004, 2008, 2011 ve 2013 yıllarında ise Hazır Be-

ton Kongresi ve Fuarlarını başarıyla gerçekleştiren Türkiye 

Hazır Beton Birliği, yeni bir uluslararası deneyime hazırlanı-

yor. THBB, önümüzdeki yıl altıncısını düzenleyeceği ‘Beton 

2014 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve 

Ekipmanları Fuarı’ için çalışmalara başladı.

Yurt içi ve Yurt dışı Ziyaretçiler 

Beton 2014’de Sektörün Nabzı-

nı Tutacak

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 

sergilenecek. Fuar hazır beton sektörüyle 

ilgili her kesimin buluştuğu ortak bir plat-

form olacak. 

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 

Fuar’a katılımcılar son teknoloji ürünlerini 

ziyaretçilere sunacak. Fuarda hazır beton 

ve çimento ekipmanlarının yanısıra be-

ton santralleri, iş makineleri, kamyon ve 

çekiciler, transmikserler, pompalar, kalıp 

sistemleri, vinçler, çeşitli beton kimyasalları, otomasyon sis-

temleri, lastik ve akaryakıt ürünleri, sektörel makineler başta 

olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazesi beton ve agrega üre-

ticilerine ve inşaat yapımcılarına sunulacak. Fuar, ekonominin 

lokomotifi inşaat ve onun en temel kolu hazır beton ile ilgili 

sektörlerden birçok firmayı aynı çatı altında buluşturacak.

İstanbul Sanayi Odası ve Türkiye Müteahhitler Birliği tara-

fından desteklenen Fuar’ı önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa, 

Asya, Afrika ve Ortadoğu’dan çok sayıda profesyonel katılım-

cı ziyaret edecek.

Fuar, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, TMMOB 

İnşaat Mühendisleri Odası ve Türkiye Müteahhhitler Birliği ta-

rafından destekleniyor.

Congresium Ankara ATO Uluslararası 

Kongre ve Sergi Sarayı

Fuar, 80.000 m²’lik  kullanım alanı ve 

10.000 m²’lik  fuar ve sergi salonu bulu-

nan Congresium Ankara’da yapılacak.

Congresium Ankara, 5.770 m²’lik ikiye bö-

lünebilir salon, 1.500 m²’lik üçe bölünebi-

lir balo salonu, 400 m²’lik 2 lounge, 100 

m²’lik 5 toplantı salonu, 50 m²’lik 5 küçük 

toplantı salonu, 3 restoran, 4.700 m²’lik 

panaromik Ankara manzaralı aktivitelere 

uygun teras, 650 m²’lik Ankara manzaralı 

teras, 3.107 kişi kapasiteli oditoryum ile 

Ankara’da hizmet veriyor.

Ayrıntılı bilgi için www.thbb.org ve www.betonfuari.com adre-

sini ziyaret edebilirsiniz.

‘Beton 2014’ Congresium Ankara’da

Hazır Beton, Çimento, Agrega ve İnşaat sektörleri Beton 2014’te bir araya geliyor

Beton 2014 Fair will 

bring construction, ready 

mixed concrete, cement 

and aggregate sectors to-

gether for the sixth time                     

“Beton 2014 Ready Mixed Concrete, 

Aggregate, Construction Technolo-

gies and Equipment Fair”, which is 

organized by Turkish Ready Mixed 

Concrete Association (THBB) and Ka-

lite Fuarcılık, will be held in 2014 in An-

kara. The fair, which will be organized 

in 2014 for the sixth time, will bring 

construction, ready mixed concrete and 

aggregate sectors together in April 17 – 

19, 2014 in Congresium Ankara.
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 17 Ağustos depreminin 14. 

yıl dönümünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Tür-

kiye depreme hazır mı?” ve “Depreme dayanıklı yapı üretimi 

için hangi şartlar hayati önem taşıyor?” soruları sorularak de-

ğerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, deprem kuşağında olan ülkemizde başta Marma-

ra depremi olmak üzere birçok depremde çok sayıda insanı-

mızı kaybettiğimiz ve bu nedenle THBB’nin  ‘deprem’ ile yaşa-

mayı öğretmek, kaliteli yapılaşma bilincini aşılamak ve hayat 

kurtarmak için çalışmalarına devam ettiğine dikkat çekildi.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Marmara Depreminin, 

20 bine yakın can kaybına, onbinlerce insanın yaralanması-

na, yüzbinlerce insanın evsiz barksız kalmasına ve çok büyük 

maddi kayıplara yol açtığının hatırlatıldığı açıklamada “Türki-

ye depreme nasıl hazırlanıyor?” sorusu sorularak değerlen-

dirmelerde bulunuldu. 

THBB’nin açıklamasında şu değerlendirmelere yer verildi: Bu-

güne kadar, birçok kurum ve sivil toplum kuruluşu deprem ko-

nusunda uyarılarda ve çözüm önerilerinde bulundu, deprem 

şuraları toplandı, sözler verildi, kararlar alındı. Ancak, hala 

birçok binanın depreme ve dış etkilere karşı dayanıklı olarak 

inşa edilmesinden çok, fay hatları ve depremler sonrası yapı-

lacak acil kurtarma çalışmaları üzerinde duruluyor. Peki, dep-

reme hazırlığın ilk ve asıl hayati adımını oluşturan depreme 

karşı dayanıklı yapılaşmada Türkiye ne durumda?

Türkiye’de güvenli yapıların inşa edilmesi misyonu ile hare-

ket eden THBB, depremden korkmak yerine depremden ko-

runmak için dayanıklı binalar yapılması gerektiği gerçeğini 

bir kez daha hatırlatıyor. Depreme dayanıklı yapıları inşa et-

menin yolu, Deprem Yönetmeliğine uygun projelerin, doğru 

malzemeler ile standartlar doğrultusunda uygulanmasından 

geçiyor. Ancak, Marmara depreminin ardından Düzce ve Van 

depremlerinde hasar gören yapılardan elde edilen sonuçlar; 

kullanılan malzemelerin başta beton olmak üzere standardla-

rına uygun olarak üretilmediğini gösteriyor. Bu tabloyu değiş-

tirmek üzere yola çıkan THBB ile sağlam ve sağlıklı kentleşme 

adım adım gelişiyor ve ileriye taşınıyor. 

Depreme dayanıklı yapılar için, tüm malzemelerde olduğu 

gibi hazır betonun da üretim sürecinin tamamını kapsayacak 

şekilde denetlenmesi gerektiğini vurgulayan THBB Başkanı 

Yavuz Işık; “Türkiye nüfusunun %95’i deprem bölgelerinde 

yaşıyor. Deprem yaşamımızın bir parçası. Depremin nerede 

ne zaman kaç büyüklüğünde olacağını bilemeyiz ama depre-

me dayanıklı sağlam yapılar üretebiliriz. Bu nedenle depre-

min nerede kaç büyüklüğünde olacağı ile ilgili tartışmaların 

yerine depreme dayanıklı yapıların üretimi ile ilgili çaba sarf 

etmeliyiz. Türkiye, kentsel dönüşüm ile depreme karşı güvenli 

ve sağlıklı yapılaşmada önemli bir adım atıyor. Türkiye Hazır 

Beton Birliği üyelerinin ürettiği, Kalite Güvence Sistemi Bel-

geli hazır betonlarla inşa edilen yapılarımız ile depreme her 

17 Ağustos depreminin 14. yıl dönümünde THBB soruyor: 

“Depreme dayanıklı yapı üretimi için  

hangi şartlar hayati önem taşıyor?”

Yavuz Işık
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geçen gün daha hazır hale geliyoruz. Avrupa standartlarında 

üretimin sembolü olan KGS belgeli betonlar ile inşa edilen her 

yapı, depreme ve dış etkilere karşı dayanıklı ve güvenilir olu-

yor.” dedi. 

THBB’nin depreme dayanıklı sağlam yapı üretimi için eğitim-

ler başta olmak üzere çok sayıda çalışma yaptığını da vurgula-

yan Yavuz Işık, 2013 yılında bilinçlendirme ve eğitim çalışma-

larına başlanacağını sözlerine ekledi. 

Türkiye Hazır Beton Birliği Uyarıyor!...

Kalite Güvence Sistemi - Kalite Uygunluk Belgesi dışındaki 

belgelere sahip hazır beton üreticileri, KGS’nin ciddi şekilde 

uyguladığı gibi, yılda 1 sistem denetimi ve yılda 3 habersiz 

ürün denetiminden geçmiyor. Bu nedenle THBB üyesi beton 

kullanmayanlar mağdur olabilir. Bununla birlikte tüketici, kap-

samlı ve ciddi bir denetimden geçmiş olan betonla, diğer ka-

litesiz, denetlenmemiş beton arasındaki farkı anlama imkanı 

olmayacağından yanılabilir.

THBB, Marmara ve Van depremi ardından bölgelerde yaptığı 

karot incelemelerinde, yapılarda C8 gibi (santimetrekarede 

en az 80 kg basınca dayanıklı beton) dayanım sınıfı betonlar 

kullanıldığını tespit etti. Ancak ‘Afet Bölgeleri’nde Yapılacak 

Yapılar Hakkında Yönetmelik’e göre en düşük beton sınıfının 

‘C20’ (santimetrekarede en az 200 kg basınca dayanıklı be-

ton) olması gerekiyor. Depremlerin ardından gündeme gelen 

Kentsel Dönüşüm ile yenilenmesi planlanan yapılar arasında 

kalitesiz beton ile üretilen yapılar da yer alıyor. Kentsel Dönü-

şüm ile 8 milyon konutun yenileneceği ve bunun için de 600 

milyar gerekeceği tahmin ediliyor. THBB, yeni yapılarda KGS 

belgeli beton kullanımının Türkiye yapı stoğunun uzun ömür-

lü, ekonomik ve depreme dayanıklı olmasına katkı sağlayaca-

ğına dikkat çekiyor.

THBB, Türkiye’de kayıtsız şartsız tüm hazır beton firmalarının 

kaliteli beton üretmesinin sağlanmasını sosyal sorumluluk bi-

linci ile üstleniyor. Bu bilinç çerçevesinde de beton üretimi ya-

pan firmaların tamamını çatısı altında buluşmaya davet ediyor.

THBB asks on the 14th anniversary of 17 

August earthquake: 

“Which conditions are vital for the produc-

tion of earthquake-resistant buildings?”                     

Turkish Ready Mixed Concrete Association (THBB) gave a press 

statement on the 14th anniversary of 17 August earthquake. In the 

statement the questions of “Is Turkey ready of earthquake?” and 

“Which conditions are vital for the production of earthquake resis-

tant buildings?” were asked and assessments were made.

Underlining that for the earthquake-resistant buildings, as in all the 

materials, ready mixed concrete must be inspected in the manner 

that it covers the entire production process, Yavuz Işık; THBB 

President said, “95% of Turkey’s population lives in the earthquake 

areas. Earthquake is a part of our lives. We cannot know the place, 

time, and magnitude of earthquake but we can produce earthquake-

resistant, sturdy buildings. Hence, instead of the discussions 

regarding the location or magnitude of earthquakes, we must 

endeavour for the production of the earthquake-resistant buildings. 

Turkey is taking a signnificant step toward a reliable and healthy 

structures against earhtquakes thanks to the urban transformation 

projects. With our structures constructed with the ready mixed 

concretes that have the Quality Assurance System Certificate and 

that are produced by the members of the Turkish Ready Mixed 

Concrete Association, our readiness against earthquake increases 

day by day. Each structure constructed with the concretes that 

have the QAS certificate, which is the symbol of construction in the 

European standards, becomes reliable and resistant against earth-

quake and external impacts.” 
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB),  hazırladığı “Kentsel Dö-

nüşüm Projeleri Kapsamında Oluşan İnşaat ve Yıkıntı Atıkları-

nın Hazır Beton Sektöründe Yeniden Kullanım Potansiyelinin 

Araştırılması Ar-Ge Projesi” ile kentsel dönüşüme en büyük 

katkıyı sağlıyor. Proje, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından da 

destekleniyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), İstanbul’da çevresel sür-

dürülebilirliğin artırılmasını ve doğal kaynakların korunmasını 

sağlamak amacıyla “Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında 

Oluşan İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Hazır Beton Sektöründe 

Yeniden Kullanım Potansiyelinin Araştırılması Ar-Ge Projesi”ni 

hayata geçirdi. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından da destek-

lenen Proje, binaların yıkılması sonucu ortaya çıkacak inşaat 

yıkıntı atıklarının hazır beton üretiminde hammadde olarak 

yeniden kullanımının teşvik edilmesine odaklanıyor.

2012 yılı itibari ile uygulanmaya başlayan kentsel dönüşüm 

çalışmalarını kapsayan AR-GE Projesi’yle, dönüşümden elde 

edilen tüm çıktılar çevreye zarar veren atıklar olmak yerine, 

başka projelerde kullanılacak yapı malzemesine dönüştürüle-

cek. Böylece, milyonlarca ton ağırlığındaki atık yine kendi için-

de eritilecek ve yeniden kazanılacak.

Türkiye Hazır Beton Birliği 

kentsel dönüşüm atıklarını 

“geri dönüştürüyor”
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İş-

leri Daire Başkanlığı personeline yö-

nelik beton yollar semineri düzenledi.

12 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleş-

tirilen seminerde Türkiye Hazır Be-

ton Birliği Genel Sekreteri Dr. İnşaat 

Yüksek Mühendisi Tümer Akakın bir 

sunum yaptı. Tümer Akakın sunumun-

da beton yol yapım şekilleri, dünya 

ve Türkiye’de uygulama ve sonuçları, 

beton yol standartları, deneysel ça-

lışmaları ve milli ekonomiye katkıları 

konusunda bilgiler verdi.

Asfalt pahalı bir ürün

Asfaltın beton yola oranla pahalı 

bir uygulama olduğunu belirten Tü-

mer Akakın, “Beton tamamen yerli 

bir üründür. Ayrıca Türkiye çimento 

üretiminde dünyada söz sahibidir. 

Asfalt dövize dayalı ithal bir üründür. 

Gelişen rafineri teknolojisiyle giderek 

daha az elde ediliyor ve maliyeti yük-

seliyor. Ayrıca rafineriden istenilen 

özellikte asfalt (bitüm) elde etmek 

çok zor.” şeklinde konuştu.

Beton yol daha geniş alanlarda 

kullanılabiliyor

Amerika’da 100, Avrupa’da ise 75 yılı 

aşkın süredir beton yolların kullanıldı-

ğını ifade eden Tümer Akakın, beton 

yolla ilgili ses gibi bazı sorunların gi-

derilmeye çalışıldığını belirtti. Asfalt 

yolların betona göre daha fazla ona-

rım gerektirdiğine dikkat çeken Tü-

mer Akakın, “Yeni araştırmalara göre 

beton yollar yakıt tasarrufu sağlıyor. 

Beton yolların uygulaması daha geniş 

iklim koşullarında yapılabiliyor.” diye 

konuştu.

THBB’den beton yol semineri

Concrete road seminar from 

THBB                    

Turkish Ready Mixed Concrete Association (THBB) 

held a concrete roads seminar for the Kocaeli Metro-

politan Municipality Sciences Department personnel.

In the seminar that was held on the date of 12 July 2013, 

Civil Engineer m.sc Dr. Tümer Akakın, Secretary 

General of Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion, made a presentation. In his presentation, Tümer 

Akakın provided information with regard to the road 

construction forms, applications and results in the 

world and Turkey, concrete road standards, experimen-

tal works, and contributions to the national economy.

Underlining that asphalt is more expensive application 

compared to concrete road, Tümer Akakın said, “Con-

crete is completely a domestic product. In addition, 

Turkey has a say in the production of cement in the 

world. Asphalt is a foreign-currency based import prod-

uct. With the developed refinery technology, it is being 

obtained less and less and its cost is being increased. 

Moreover, it is very difficult to obtain asphalt (bitumen) 

with the desired properties from refineries.” 
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 

karşılıksız çekte hapis cezasının kaldı-

rılması üzerine karşılıksız çeklerdeki 

artış yaşanmasıyla ilgili olarak kamu 

kurumlarına yazı gönderdi.

THBB’nin TBMM Adalet Komisyonu, 

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanlığı, T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. 

Ekonomi Bakanlığı ve T.C. Maliye 

Bakanlığı’na gönderdiği yazıda yaşa-

nan sıkıntılar anlatılarak söz konusu 

yasal düzenlemelerin kötüye kullanıl-

dığı ve çek hamillerinin mağdur edil-

diği ifade edildi.

THBB’nin ilgili kurumlara gönderdiği 

yazıda şu görüşlere yer verildi: “Bildi-

ğiniz üzere 31.1.2012 tarih ve 6273 sa-

yılı Kanun ile değişik 5941 sayılı Çek 

Kanunu ile hapis cezası kalkmıştır. 

Yasa değişikliğinin gerçekleşmesiyle 

çek bir tedavül aracı olmaktan çıkmış 

ve kıymetli evrak karşılığı kısmen ga-

ranti edilmiş bir senet haline dönüş-

müştür. 

Ülkemizde ticari ilişkilerde teminat ve 

tedavül aracı olarak kullanılan çekle-

rin karşılıksız çıkması durumunda tek 

ciddi yaptırım olan hapis cezasının 

kaldırılması günümüz ticari ve ekono-

mik hayatını olumsuz etkilemektedir.” 

Yasal düzenleme sonucunda karşı-

lıksız çek miktarında yüksek oranda 

artış olduğu ve çekin ticari ilişkilerde 

güvenirliğini önemli ölçüde yitirdiği-

nin vurgulandığı yazıda şu bilgilere 

yer verildi: “T.C. Merkez Bankası ta-

rafından yapılan açıklamalarda bir 

yıl içinde karşılıksız çek miktarı %52 

oranında artmıştır. (Karşılıksız çek 

sayısı: 2011:594.836, 2012:904.750). 

Bu artış 2013’de de devam etmekte-

dir. 2013 Ocak ayında 2012 Ocak ayı-

na göre %30 artış gerçekleşmiş ve 

82.039 adet olmuştur.

Yukarıda bahsi geçen rakamlardan 

da anlaşılacağı üzere karşılıksız çek 

keşide etmeyi meslek haline getire-

rek yapılan yasa değişikliğini kötüye 

kullanan şahıslar oluşmaya başlamış-

tır. Bu güvensizlik ortamı ise ticari 

ilişkileri yavaşlatmakta ve büyümeye 

ihtiyacı olan ülkemizde ticari hayatın 

gelişmesini engellemektedir.”

Hapis cezasının kalkmasıyla 

karşılıksız çeklerde 

artış yaşandı

Increase in the dud cheques 

due to abolishment of prison 

sentence                    

Turkish Ready Mixed Concrete Association (THBB) 

has sent a notice to the public institutions regard-

ing the experience of increase in the number of dud 

cheques as a result of the abolishment of imprison-

ment penalty for trading dud cheques.

The inconveniences encountered were pointed out in 

the notice THBB sent to TBMM (Turkish Parlia-

ment) Justice Commission, T.R. Ministry of Science 

Industry and Technology, T.R. Ministry of Develop-

ment, T.R. Ministry of Economy, and T.R  Ministry 

of Finance, and the fact that the legal arrangement 

in question was abused and the cheque bearers were 

victimized was underlined.

In the notice of THBB sent to the respective institu-

tions, following views were specified: “As you have 

come to know, imprisonment penalty was abolished 

through the Law dated 31/1/2012 and numbered 

6273 and Amended Nr 5941 Cheque Code. With the 

realization of the legislative modification, cheques no 

longer are circulation instruments and they were trans-

formed into a bond whose negotiable paper equivalent 

is partially guaranteed. 

Abolishment of imprisonment, which is the unique 

serious sanction against the dud cheques that are 

used as a guarantee and circulation instruments in the 

commercial relations in our country, is affecting the 

present commercial and economical life.” 
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Merkez Bankası yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nu ya-

yınladı. Rapora göre cari yıl sonu enflasyon beklentisi 

%5,3’ten %6,2’ye yükseltildi. Enflasyon tahmin aralığı ise 

%5,2 ile %7,2 arası olarak öngörülüyor. Merkez Bankası 

Başkanı Erdem Başçı yaptığı açıklamada “likidite politikası 

ile döviz kuruna müdahale ettiklerini, Türk Lirası’na değer 

kazandırma yönünde trendi değiştirebileceklerini” ifade 

etti. Başkan Başçı Temmuz sonu itibariyle enflasyonun 

%9’a yükseleceğini, Ağustos ayından itibaren ise düzenli 

bir düşüş eğilimine girerek yılı %6,2 ile tamamlayacağını 

öngördüklerini belirtti. Başkan Başçı, esnek para politika-

sı aracını kullanmaya devam edeceklerini, küresel görü-

nüme bağlı olarak mevcut duruma göre uzun süre politika 

faizini değiştirmeye ihtiyaç olmadığını belirtti. 

TÜFE Temmuz’da yıllık %8,8 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2013 yılı Temmuz ayında bir önceki 

aya göre %0,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,32, 

bir önceki yılın aynı ayına göre %8,88 ve on iki aylık 

ortalamalara göre %7,47 artış gerçekleşti.

Kaynak: TÜİK

ÜFE Temmuz ayında yıllık %6,61 arttı

Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE), 2013 yılı Temmuz ayında 

bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına 

göre %3,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,61 ve on 

iki aylık ortalamalara göre %3,23 artış gösterdi.

Kaynak: TÜİK

Türkiye genelinde 295 bin konut satış sonucu el 

değiştirdi

Konut satışlarında İstanbul 62.119 konut satışı ile en yük-

sek paya (%21,1) sahip oldu. İstanbul’u 36.217 konut satışı 

(%12,3) ile Ankara, 19.177 konut satışı (%6,5) ile İzmir iz-

ledi. Aynı çeyrekte, en az satış ise 14 konut ile Hakkari’de 

gerçekleşti. Konut satışının en düşük olduğu diğer iller ve 

satış sayıları sırasıyla 45 konut ile Ardahan ve 62 konut 

ile Bayburt oldu. 

Enf lasyon beklentisi arttı
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Mevsim ve takvim etkisinden arındı-

rılmış sanayi üretimi bir önceki aya 

göre %1,4 arttı

 

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 

temel yıllı) incelendiğinde, 2013 yılı 

Haziran ayında bir önceki aya göre 

madencilik ve taşocakçılığı sektörü en-

deksi %1,7, imalat sanayi sektörü en-

deksi %1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve ik-

limlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 

endeksi %0,6 arttı.

 

 

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi 

üretimi bir önceki yılın aynı ayına 

göre %4,2 arttı

 

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 te-

mel yıllı) incelendiğinde, 2013 yılı Ha-

ziran ayında bir önceki yılın aynı ayına 

göre madencilik ve taşocakçılığı sektö-

rü endeksi %2,1 azaldı, imalat sanayi 

sektörü endeksi %5,4 arttı, elektrik, gaz, buhar ve iklim-

lendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,5 

azaldı.

Sanayide toplam ciro %5,3 arttı

 

Sanayi Ciro Endeksi (Toplam), 2013 yılı Mayıs ayında bir 

önceki yılın aynı ayına göre %5,3 arttı. Sanayinin alt sek-

törleri incelendiğinde, 2013 yılı Mayıs ayında, bir önceki 

yılın aynı ayına göre;madencilik ve taşocakçılığı endeksi 

ve imalat sanayi endeksi %5,3 arttı.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi bir önceki çeyreğe göre 

%1,6 arttı

 

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (BİME), Nisan–Mayıs–Haziran 

aylarını kapsayan 2013 yılı ikinci çeyreğinde, toplamda bir 

önceki çeyreğe göre %1,6, bir önceki yılın aynı çeyreğine 

göre %4,0 ve dört çeyrek ortalamalarına göre ise %3,0 arttı. 

BİME’de 2013 yılı ikinci çeyreğinde işçilik 

endeksi bir önceki çeyreğe göre %2,0, 

malzeme endeksi ise %1,5 arttı. Bir ön-

ceki yılın aynı çeyreğine göre işçilik en-

deksi %6,0 ve malzeme endeksi %3,5 

arttı.

İşsizlik oranı %9,3 seviyesinde 

gerçekleşti 

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 

yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı 

dönemine göre 216 bin kişi artarak 2 

milyon 641 bin kişiye yükseldi. İşsizlik 

oranı ise 0,3 puanlık artış ile %9,3 se-

viyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik 

oranı 0,4 puanlık artış ile %11,5, 15-24 

yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 

ise 0,8 puanlık artış ile %17,5 oldu. 

Tüketici güveni yeniden artışta

TÜİK ve TCMB tarafından hazırlanan ve yürütülen Tüketi-

ci Eğilimi Anketi sonuçlarına göre Tüketici Güven endeksi 

Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,9 oranında arta-

rak 78,5 değerine yükseldi. (Tüketici güven endeksinin 

100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 

100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser du-

rumu göstermektedir. ) Temmuz ayında gelecek 12 aylık 

dönemde tasarruf etme ihtimali, genel ekonomik durum 

beklentisi, hanenin gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi 

durum beklentisi ve gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı 

beklentisi alt endeksleri bir önceki aya göre arttı.

Tüketici güven endeksi 100’ün altında aldığı değerle “kö-

tümser” görüşünü sürdürmeye devam ederken, Ekim 

ayından bu yana gösterdiği artış eğilimini ise sürdürdü.

Sektörel güven endeksleri Temmuz ayında düşüşe 

devam etti

TÜİK’in açıkladığı Temmuz ayı sektörel güven endeksi 

verilerine göre hizmet, perakende ticaret ve inşaat sek-

Expectation for inflation 

increases

The Central Bank published the third 

Inflation Report of the year. According to 

the report, the current yearend expectation 

of inflation increased from 5,3% to 6,2%. The 

inflation estimation gap is envisaged to be 

between 5,2% and 7,2%. In his statement, Er-

dem Başçı, President of the Central Bank, 

said that “they intervened with the liquidity 

policy and foreign exchange currency  and 

they could change the trend toward provid-

ing value to Turkish Lira.” President Başçı 

stated that they envisage that as of the end 

of July, inflation will increase to 9% and, 

exhibiting a regular decrease as of August, 

complete the year with 6,2%. President 

Başçı added that they would continue the 

use the flexible money policy instrument 

and that there is no need to change the 

policy interest for a long time according to 

the current status in line with the global 

appearance.
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) ‹Türkiye›nin 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu› 2012 yılı raporunun sonuçlarını açıkladı. 2012 yılının en 
büyük sanayi kuruluşu sıralamasında ilk üç değişmedi. Birinci sı-
rada 40 milyar 118 milyon TL üretimden satış rakamıyla Tüpraş 
birinci sırada yer aldı. Tüpraş’ı, 8 milyar 164 milyon TL ile Ford 
Otomotiv, 7 milyar 529 milyon TL ile Oyak Renault izledi.

23 Temmuz 2013 tarihinde İSO Yönetim Kurulu Başkanı Er-
dal Bahçıvan tarafından açıklanan İstanbul Sanayi Odası 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2012 yılı araştırma-
sının sonuçlarına göre, üretimden satışlarını 269,6 milyar lira-
dan 296,4 milyar liraya artıran ilk 250’deki şirketler yüzde 10 
büyürken, ikinci 250’lik dilimi oluşturan şirketler ise üretimden 
satışlarını 54,3 milyar liradan 57,2 milyar liraya çıkararak yüzde 
5,3 büyüme gösterdi.

İSO tarafından hazırlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu 2012 yılı araştırması sonuçları düzenlenen toplantı ile 
açıklandı. Araştırmaya göre, listedeki şirketlerin ortalama üre-
timden satışlarının artış ivmesi yüzde 9 
civarındayken, ilk 10 şirketin üretimden 
satışları yüzde 15,6 ile en yüksek dü-
zeyde artış gösterdi.

İlk 50 ve ilk 100 şirket dilimlerindeki bü-
yüme yüzde 11,8 ve yüzde 11,6 ile birbi-
rine yakın gerçekleşti. Dilimler aşağıya 
doğru indikçe üretimden satışlardaki 
artış oranları da düştü. Artış hızında-
ki yavaşlama en yüksek oranda son 
250’lik dilimde kendini gösterdi.

Üretimden satışlarını 269,6 milyar li-
radan 296,4 milyar liraya artıran ilk 
250’deki şirket yüzde 10 büyüdü. İkinci 
250lik dilimi oluşturan şirketler ise üre-
timden satışlarını 54,3 milyar liradan 
57,2 milyar liraya çıkararak yüzde 5,3 
büyüme gösterdi.

500 Büyük Sanayi Kuruluşu içindeki ilk 50 şirket, çalışan ortala-
ması dışındaki brüt katma değer, kar, ihracat gibi diğer gösterge-
lerde de yüzde 50’ler civarında pay aldı.

İhracat binde 6 arttı

Araştırmaya göre, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 2011 

yılında en fazla ihracat yapan 10 şirkette 2012 yılında da bir de-
ğişiklik olmadı. Türkiye’nin en büyük şirketi Tüpraş, üretimden 
satışlardaki liderliğini ihracatta da koruyarak toplam 5 milyar 16 
milyon dolarlık ihracatıyla listenin zirvesinde yer aldı. Ardından 
gelen üç şirket de yine Ford Otomotiv, Oyak-Renaut ve Arçe-
lik oldu. Bu sıralamada Tofaş beşinci, Vestel Elektronik altıncı 
olarak yer aldı. İhracatta geçen yılın dokuzuncusu İçdaş, bu yıl 
yedinciliğe yükseldi. OMV Petrol Ofisi listeye sekizinci sıradan 
girerken, onu Petkim ve Toyota Otomotiv izledi.

500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun toplam ihracatı, 2012 yılında 
binde 6’lık artışla Türkiye’nin genel ihracat artışı oranının altın-
da kaldı.

Sanayi sektörünün satışlarında ihracatın oranı yüzde 27,1

Sektörlerde ihracatın toplam satışlara göre dağılımına bakıldı-
ğında ise taşıt araçları, metal eşya ile dokuma, tekstil sanayi 
en ağırlıklı ihracatçı sektörler olarak öne çıktı. Bu sektörlerde 

ihracatın toplam satışlar içindeki payı 
yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişti. 
Toplam sanayi sektörünün satışların-
daki dağılımda ihracatın oranı yüzde 
27,1, iç satışların oranı ise yüzde 72,9 
olarak gerçekleşti.

En fazla istihdam kaybı, yüzde 10 ile 

taşıt araçları sanayinde oldu

500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun istih-
dam verilerine bakıldığında ise liste-
deki şirketler 2012 yılında istihdamını 
yüzde 3,7 artırdı. 2012’de 2011’e göre 
en fazla istihdam artışını elektrik, gıda 
ve diğer imalat sanayi sağladı. Tekstil 
son yıllarda güç kaybediyor gibi görün-
se de geçen yıl istihdamda yarattığı 
yüzde 11,7’lik artış, sektörün istihdam 
açısından önemini koruduğunu gös-

terdi. 2012 yılında en fazla istihdam kaybı ise yüzde 10 ile taşıt 
araçları sanayinde oldu.

İSO 500’de hazır beton ve çimento şirketleri İSO Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2012 Raporu’nda hazır beton ve çi-
mento sektöründen 23 şirket yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası  

Türkiye’nin 500 büyük  

sanayi kuruluşunu açıkladı

Turkey’s Second 500 Grand 

Industrial Enterprises 

Announced 

Results of the Turkey’s Second 500 Grand Industrial 

Enterprises Year 2011 Report prepared by Istanbul 

Chamber of Industry (ISO) was announced  by Tanıl 

Küçük, Chairman of ISO Executive Board.

According to the report announced on 31 August 

2012 at Odakule Assembly Convention Hall, the 

name of the industrial enterprise that was rated on 

top of the list in product-to-sales category in Second 

500 Grand Industrial Enterprises 2011 listing was 

kept anonymous and Cam Elyaf Sanayi A.Ş. was 

listed as the second with  159 million 649 bin 868 TL. 

This enterprise was 426th in 2010 in the First 500.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kentsel dönü-

şüm projelerinin başlatılması ve sürdürülmesi için Bakanlık 

imkanları, döner sermaye ve diğer gelirlerden 450 milyon 

liralık bir kaynak oluşturduklarını açıkladı.

Erdoğan Bayraktar, 2B arazilerinin satışından bekledikle-

ri gelirin gelmemesi üzerine alternatif kaynak arayışlarına 

yöneldiklerini söyledi. Erdoğan Bayraktar, 2B arazilerinin 

satışından 50 milyon liralık cüzi bir kaynağın aktarıldığını 

belirterek “Kendi kaynağımızı üretmek için çeşitli yollar oluş-

turuyoruz. İller Bankası’nda bir kaynak oluşturduk, Kentsel 

Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nde ikinci bir kaynak oluşturduk, 

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nde üçüncü bir kaynak 

oluşturuyoruz. Hükümetten ve dolayısıyla hazineden de kay-

nak aktarmak suretiyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Kentsel dönüşüm projelerinin başlatılması ve sürdürülmesi için 

Bakanlık imkanları, döner sermaye ve diğer gelirlerden 450 mil-

yon liralık bir kaynak oluşturduklarını belirten Bakan Bayraktar, 

“Bunun büyük bölümünü harcadık. Şimdi kasamızda çok az bir 

para var. Van-Erciş’te kamulaştırma yapıyoruz, Diyarbakır’da 

kamulaştırma yapıyoruz, bunları harcadığımız zaman kaynağı-

mız kalmayacak” şeklinde konuştu.

 “Marmara Depremi’nin yıldönümünde yeni bir dönüşüm başla-

tacağız” diyen Erdoğan Bayraktar Hükümetin 2003 yılından bu 

yana Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 25 ilde kentsel 

dönüşüm projelerini sürdürdüğünü hatırlattı. Erdoğan Bayrak-

tar, “Van depreminden sonra gördük ki Türkiye’de kentsel dönü-

şümü afet ve özellikle deprem eksenli ele almalıyız. Sayın Başba-

kanımız kentsel dönüşümü Türkiye çapında çok daha organize 

bir biçimde, çok daha yaptırım gücü kuvvetli bir biçimde ve ülke 

genelinde bir seferberlik anlayışı içerisinde yaymamız talimatını 

verdi. Gerekli yasal altyapıların oluşturulmasının ardından ve ilk 

defa 5 Ekim 2012 tarihinde ilk adımı İstanbul Esenler’de ikinci 

adımı ise Gaziosmanpaşa’da attık. Şimdi Marmara depreminin 

14. yılı olan 17 Ağustos’ta Bursa Yıldırım’dan 45 vilayetle bağ-

lantı yapmak suretiyle 

üçüncü adımı ataca-

ğız” dedi.

 Son iki yılda 65 bin 

birim konut ve iş yeri 

yıktıklarını belirten 

Bakan Bayraktar, 17 

Ağustos’ta 90 bin bi-

rim konut ve iş yerinin 

yıkımını başlatacakla-

rını aktardı. 2013 so-

nuna kadar 200 bin 

konutun yıkımını ger-

çekleştirmeyi hedef-

lediklerini ifade eden 

Bayraktar, gelecek yıl 

da 400 bin konutun 

yıkımını yapacaklarını 

söyledi.

Erdoğan Bayraktar: Kentsel Dönüşüm için 

450 milyon liralık kaynak oluşturduk

Erdoğan Bayraktar Erdoğan Bayraktar: We 

created 450 million liras of 

funds for the Urban Trans-

formation                  

Erdoğan Bayraktar, Minister of Environment 
and Urban Development, announced that they 
had created 450 million liras of fund from the 

resources of the Ministry, circulating capital and 
other revenues, for the commencement and con-
tinuation of the urban transformation projects.

Erdoğan Bayraktar stated that as a result of fail-
ure of the receipt of the expected revenues from 
the sales of the 2B lands, they started to search 
for alternative resources. Erdoğan Bayraktar 

specified that from the sales of the 2B lands, 50 
million liras of petty resource was allocated and 
said, “We are creating various ways for produc-

ing our own resource” 
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TOBB’un 69’uncu Genel Kurulu’nda M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

TOBB Başkanlığına yeniden seçildi. 1 Ağustos 2013 tarihin-

de TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi›ndeki 69. Genel 

Kurul›da, Hisarcıklıoğlu, toplam 1734 delegenin imzasıyla aday 

gösterildi. Tek aday olarak seçimlere giren Hisarcıklıoğlu, ge-

çerli oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu. 

Hisarcıklıoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, uzun süredir 

devam eden bir seçim maratonunun içinden geçtiklerini be-

lirterek, “Allah’ın izniyle bugün camiamızın seçim döneminin 

son aşamasını tamamlıyoruz. Ben sizin başkanınız olmaktan 

ve hep birlikte omuz omuza çalışmaktan büyük bir onur ve gu-

rur duydum” dedi.

365 oda ve borsa ile bin 734 delegenin ortak talebiyle TOBB 

başkanlığına yeniden aday gösterildiğini ifade eden Hisarcıklı-

oğlu, bir işi yaparken delegelerin gücünü hep hissettiğini söy-

ledi. Bu nedenle seslerinin gür çıktığını ve bir başarı hikayesi 

yazdıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Sizlerin desteği, benim 

en mutlu dayanağım oldu. Sizlerin bu denli takdirini, bu büyük 

sevgisini kazanabildiysem ne mutlu bana. Bu herkese nasip 

olmaz. Benim en büyük şansım böyle büyük bir aileye sahip 

olmak. Sizlerden aldığım destek ve cesaretle buradayım” diye 

konuştu. 

Yönetim Kurulu başta olmak üzere, birlik organlarında görev 

almak için çok sayıda başvuru yapıldığını ifade eden Hisarcıklı-

oğlu, şöyle devam etti: “Ben eminim ki bütün arkadaşlarım bu 

kurullarda görev alacak ehliyete sahiptir. Her biri bu görevle-

ri en iyi şekilde yürütür ama ne yazık ki görev sayısı belli. Bu 

nedenle organlarımızda yer alacak arkadaşlarımızla ilgili tea-

mül yoklamaları yaptık, istişare 

anlayışını burada da uyguladık. 

En adil sonuca ulaşmaya gayret 

ettik.” 

Hisarcıklıoğlu, birliğe bağlı 365 

oda ve borsa başkanının hepsi-

nin yönetim kurulunda yer ala-

bilecek düzeyde olduklarına işa-

ret ederek, esas olanın birlik ve 

beraberlik içinde hareket etmek 

olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin 69. Genel Kurulu’nda 

Birlik Başkanlığına seçilen M. Ri-

fat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, 

bir araya gelen yeni dönemin ilk 

Yönetim Kurulu Toplantısı’nda 

belirlenen görev dağılımı şöyle;

 

1. Ender YORGANCILAR (Ege Bölgesi SO), Başkan Yardımcısı

2. Halim METE (İMEAK DTO), Başkan Yardımcısı

3. İbrahim ÇAĞLAR (İstanbul TO), Başkan Yardımcısı

4. Çetin Osman BUDAK (Antalya TSO), Başkan Yardımcısı

5. Çamur Ali KOPUZ (İstanbul TB), Başkan Yardımcısı 

6.  Faik YAVUZ (Ankara TB), Sayman Üye

7.  Harun KARACAN (Eskişehir TO), Üye

8.  Necdet ÖZER (Denizli TO), Üye

9.  Memiş KÜTÜKCÜ (Konya SO), Üye

10. İbrahim BURKAY (Bursa TSO), Üye

11.  Salih Zeki MURZİOĞLU (Samsun TSO), Üye

12. Cengiz GÜNAY (Tekirdağ TSO), Üye

13. Şahin BİLGİÇ (Adana TB), Üye

14. Ebubekir BAL (Diyarbakır TB), Üye

Hisarcıklıoğlu yeniden  

TOBB Başkanlığına seçildi

Hisarcıklıoğlu elected 

to be TOBB President 

again                  

M. Rifat Hisarcıklıoğlu was re-

elected to be the TOBB President 

at TOBB’s 69th General Committee 

Meeting.  In the 69th General Com-

mittee Meeting held on 1 August 2013 

in the TOBB Economy and Tech-

nology University, Hisarcıklıoğlu 

was nominated with the signatures 

of total 1734 delegates. Running for 

the elections as the single candidate, 

Hisarcıklıoğlu received all the valid 

votes and became the TOBB Presi-

dent for the period of 4 years. 

Rifat Hisarcıklıoğlu
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Esenler – Otogar – Bağcılar – Mahmut-

bey – Olimpiyatköy - Başakşehir Metro 

Hattı’nın açılışı Başbakan Recep Tay-

yip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş tara-

fından yapıldı.

6 Temmuz 2013 tarihinde Bağcılar 

Meydanı’nda gerçekleştirilen açılışa 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İs-

tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş’ın yanı sıra Dışişleri Ba-

kanı Davutoğlu, Türkiye Avrupa Birli-

ği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 

Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin Mutlu, 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 

Çağırıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı 

Aziz Babuşcu, çevre ilçe belediye baş-

kanlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. 

Açılışta konuşan Başbakan Erdoğan, 

“Başakşehir-Otogar arası 30 dakika-

da kat edilecek. Bağcılar ile Olimpiyat 

Köyü arası 16 dakikaya, Bağcılar-Başakşehir arasındaki yol-

culuk süresi ise sadece 20 dakikaya inecek” dedi. 

Yeni metro hattının hayırlı olması temennisinde bulunan 

Başbakan Erdoğan, “Açılışını yaptığı-

mız hat ile İstanbul’da metro hatları 

uzunluğu artık 124 kilometreye ulaşı-

yor. 2004 yılında İstanbul’daki met-

ro hattı uzunluğu 45 kilometre idi. 9 

yılda bu hatlara 79 kilometre yeni hat 

ekledik ve toplam hat uzunluğu 124 ki-

lometreye çıktı” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan ve Başkan Topbaş 

açılışın ardından metroya inerek ince-

lemelerde bulundu. Başbakan Erdo-

ğan Bağcılar-Mahmutbey arası metro 

hattında bir süre metroyu kullandı.

İstanbul’un her yerine metro yapma 

hedefinin son durağı Otogar- Başak-

şehir-Olimpiyatkent hattı oldu. 21.7 

kilometre uzunluğundaki metro 2.865 

milyar TL’ye mal oldu. 16 istasyondan 

oluşan metro, saatte 111 bin yolcu taşı-

ma kapasitesine sahip. 114 araçla hiz-

met verecek metro hattında zeminde 

kabartmalı yürüme yolları, yürüyen merdivenler, asansör-

ler, ikaz ve tutunma barları engelliler göz önünde tutularak 

projelendirildi. Vagonlarda yolcuların konforu için dinamik 

yol haritası, kapalı devre televizyon 

sistemi, bilgilendirme ekranları var. 

Ateşe dayanıklı malzemeden üretilen 

koltukların yanı sıra konforlu ulaşım 

için titreşim ve ses izolasyonu da var. 

Yeni metro hattı Metrokent, Başak 

Konutları, Siteler, Turgut Özal, İki-

telli Sanayi, Olimpiyat, Ziya Gökalp 

Mahallesi, İstoç, Mahmutbey, Yeni 

Mahalle, Kirazlı, Bağcılar, Üçyüzlü, 

Menderes, Esenler Otogar istasyon-

larından oluşuyor.

Başakşehir metrosu açıldı

Başakşehir metro 

inaugurated             

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan and 
Kadir Topbaş, Mayor of Istanbul Metropolitan 

Municipality, inaugurated the Esenler – Bus Sta-
tion – Bağcılar – Mahmutbey – Olympic Village 

- Başakşehir Metro Line.

Giving a speech in the inauguration ceremony, 
Prime Minister Erdoğan said, “The distance 

between Başakşehir and the Bus Station will be 
travelled in 30 minutes. And the distance between 
Bağcılar and Olympics Village will decrease to 16 
minutes and the travel time between Bağcılar and 

Başakşehir will decrease down to 20 minutes only.” 

Last stop of the objective of building metro stations 
at every nook and cranny of Istanbul was Bus 

Station- Başakşehir-Olympic Village Line. With 
21.7 kilometres of length, the metro has cost 2.865 

billion TL. The metro consisting of 16 stations has 
the capacity of carrying 111 thousand passengers 

per hour. 
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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 Fabrika/Factory
Uygurlar Cad. NO:3 OSB
Sincan Ankara Türkiye

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

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.



Betonarme binalardaki betonu olduğu 

yerde parçalara ayırıp geri dönüştü-

rebilecek bir robot fikri Stratejik Ürün 

Tasarımcısı Ömer Hacıömeroğlu tara-

fından geliştirildi.

Dünyada yıllık yaklaşık 6 milyar met-

reküp beton kullanılmaktadır. Be-

tonun ömrü normal şartlar altında 

yaklaşık 60 ila 80 yıldır. Bu, dünya-

daki yapıların yeniden inşa edileceği 

anlamına gelmektedir. Bu kadar çok 

yapının yıkılması halinde atık, gürültü 

ve maliyet büyük bir sorun olarak kar-

şımıza çıkacaktır. Burada Tasarımcı 

Ömer Hacıömeroğlu tarafından kon-

sept olarak geliştirilen “The ERO ConcreteRecycling Robot” 

bir çözüm olarak ortaya çıkıyor.

Ömer Hacıömeroğlu’nun üzerinde çalıştığı konsept robot, 

betonarme yapıdaki betonu bilinen yöntemlerin aksine atık 

ve toz çıkarmadan parçalayıp geri dönüştürebilecek. Robot, 

betonu demirden ve diğer malzemelerden ayırabilecek ve 

yeniden kullanım için hazır hale getirebilecek.

Ömer Hacıömeroğlu üzerinde çalıştığı konsept robot hakkın-

da şu bilgileri veriyor: “Günümüzde, operatörler, beton yapı-

nın tozlu parçalar halinde kırılması ve yıkılması için, elleri ile, 

farklı ebatlardaki ağır iş makinelerini kullanmaktadırlar. Tüm 

bu makineler, çalışabilmek için çok fazla enerji tüketmekte-

dir. Zararlı tozların etrafa yayılmasını engellemek için, su-

yun, yangın hortumları ile sürekli fışkırtılması gerekmekte-

dir. İşin tamamlanmasının ardından, büyük makineler, çubuk 

donatıyı ve beton karışımı kepçe ile çıkarmakta ve onları, 

şehir dışındaki geri dönüşüm istasyonlarına aktarmaktadır. 

Orada, atıkların, manüel olarak ayrılması gerekmektedir. Be-

tonun, güçlü kırıcılarla, çeşitli aşamalarda, kırılması gerek-

lidir ve bundan da, sadece basit inşaatlarda kullanılma gibi 

bir sonuç elde edilmektedir. Metaller, yeniden kullanılmak 

üzere eritilirler. Bu işlemler, ağır makinelerin kullanılmasını 

gerektirir.

ERO, temel teknolojisi olarak Hidro-

yıkımdan yararlanan, akıllı, otonom 

bir dekonstrüksiyon robotudur. Zor-

layıcı bir mekanik güç uygulamak ve 

hacimleri manuel bir biçimde ufala-

mak yerine, yüksek basınçlı su jetleri 

ile beton yüzeyindeki mikro çatlakları 

parçalamaktadır. Bunu yapmak sureti 

ile betonarme duvarı gerçek anlamda 

parçalara ayırır ve karışan agregayı 

kimyasallardan ayırır ve suyu filtrele-

yerek, parçalanan sistem içerisine ye-

niden besler. Ardından, temiz agrega 

şantiye alanının dışındaki bir ana üni-

te tarafından vakumlanır, daha küçük 

parçalara ayrılır, endüstriye büyük çantalar halinde, beton 

üretim tesislerine gönderilmeye hazır şekilde etiketlenerek 

paketlenirler. Sonra, filtreleme işleminin ardından elde edi-

len bulamaç da, ayrı bir şekilde vakumlanır ve dahil edilir. 

Bu sayede, atık oluşturmak yerine, dekonstrüksiyon işlem-

leri neticesinde değer üretmiş olacağız. Hiçbir şeye arazi 

dolgusu yapmak zorunda kalmayacağız ve yan ürünün son 

kullanımı artmış olacak. Daha temiz ve daha güzel görünen 

bir gelecek bizleri bekliyor.”

Betonu geri dönüştüren robot

Concrete-recycling robot             

The idea of a robot that would demolish and 
recycle in-situ the concrete in the buildings 

constructed with reinforced concrete was de-
veloped by Strategic Product Designer Ömer 

Hacıömeroğlu.

The concept robot on which Ömer 
Hacıömeroğlu carries out his studies will be 
able to demolish and recycle the concrete in 

the buildings constructed with reinforced 
concrete, without generating dust and waste, 

contrary to the known methods. Robot will be 
able to separate concrete from iron and other 

materials and render it ready for reuse.
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Mimarlar Odası tarafından 2007 yılından bu yana düzen-

lenen Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Yarışması’nın 

7.’si düzenleniyor. Bu yılki yarışmanın son başvuru tarihi 

31 Ağustos 2013 tarihinde tamamlandı.  Ödül töreni ise 9 

Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilecek. 

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 

yapılan açıklamada: “Dünya Mimarlık Günü” nedeniyle 

gerçekleştirilen bu festival, “Mimarlık ve Kent Şenliği” 

etkinlikleri kapsamında programlanıyor. Dünya Mimarlık 

Günü tüm dünyada, her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü, 

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) üyesi 1.400.000 kişi 

tarafından kitlesel olarak kutlanıyor.’’ denildi. Festivalin 

diğer bir amacının ise, konuyla ilgili mimar, yönetmen ve 

uzmanların İstanbul’da buluşmalarına ortam hazırlanarak 

ülkemizi ve mimarlık 

ortamımızı geniş ke-

simlere tanıtmak ol-

duğu belirtildi. 

“Mimarlık ve kent” 

odağında üretilmiş 

filmleri destekleme-

yi, yeni yapımları 

özendirmeyi, beğeni 

kazanmış filmleri se-

yirci ile buluşturmayı 

amaçlayan “İstanbul 

Uluslararası Mimarlık 

ve Kent Filmleri Fes-

tivali” kapsamında 

bu yıl, Uluslararası 

kategoride tek ya-

rışma düzenlenecek 

ve ödüller verilecek.  

Mimarlık ve kent ko-

nularını işleyen, 2012 

ve 2013 yılları içinde 

üretilmiş filmler Can-

landırma ve Belgesel 

olarak iki başlık altın-

da incelenerek ödül verilecek.

7. Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Yarışması hakkın-

da detaylı bilgiye www.archfilmfest.org adresinden ulaşı-

labiliniyor.

7. Uluslararası Mimarlık ve  
Kent Filmleri Yarışması

7th International 

Architecture and Urban 

Movies Contest                 

Organized by the Chamber of Archi-

tects since 2007, the International Ar-

chitecture and Urban Movies Contest 

is being held for the 7th time this year. 

The deadline for the submissions to 

this year’s contest was completed on 31 

August 2013.  Award ceremony will be 

held on 9 October 2013. 

It was said in the statement of the 

Istanbul Metropolitan Branch of the 

Chamber of Architects, “This festival 

held because of the World Architec-

ture Day is programmed within the 

scope of the “Architecture and City 

Festival” events. The World Archi-

tecture Day is being celebrated in 

the entire world on the first Monday 

of October massively by 1.400.000 

persons, the members of the Union for 

International Architects (UIA).’’ 
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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin (TÇMB) yayımladığı 
BETONART dergisinin çimento ve betonun alternatif kullanım 
olanaklarını araştırmak, çevre duyarlılığını ve fiziksel çevre ka-
litesini arttırmak amacıyla her yıl düzenlediği BETONART Yaz 
Okulu 2013, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde gerçekleştirildi.

Limak Balıkesir Çimento Fab-
rikası, Balıkesir Üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık Fakül-
tesi Mimarlık Bölümü ve Bur-
haniye Belediyesi işbirliği ile 
bu yıl 12’incisi düzenlenen 
BETONART Yaz Okulu’nun bu 
yılki konsepti, “İdealimdeki 
Kent” olarak belirlendi. Kü-
ratörlüğünü İTÜ Mimarlık Fa-
kültesi Endüstri Ürünleri Ta-
sarımı Bölümü’nden Mehmet 
Erkök’ün, moderatörlüğünü 
Şirin Bayram, Serap Durmuş, 
Yeliz Tülübaş Gökuç, Serkan 
Palabıyık ve Ferhan Yalçın’ın 

yaptığı BETONART Yaz Okulu’nda 12 farklı mimarlık fakülte-
sinden 22 öğrenci modern kentlere örnek olabilecek bir mey-
dan tasarladı. Öğrencilerin hazırladığı özgün kalıplar betonla 3 
boyutlu hale getirilerek, Burhaniye’ye modern kentlere örnek 
olabilecek görsel bir anıt kazandırıldı. BETONART Mimarlık 
Yaz Okulu, mimarlık eğitimini desteklemek amacıyla mimarlık 
öğrencilerini beton ile tanıştırarak, öğrencilerin teoride öğren-
diklerini pratikte uygulayabilecekleri bir atölye imkanı sunuyor. 
Öğrencilerin konaklama dahil tüm ihtiyaçlarının TÇMB tarafın-
dan karşılandığı BETONART Yaz Okulu’nda mimarlık öğrencileri 
betonu tasarımla buluşturan özel çalışmalara imza atıyor.

Mimarlık öğrencileri 

ideallerindeki kenti 

tasarladı

GYODER, ismini 

genişleterek sektörün 

tamamını kucaklıyor

Architecture students 

design their ideal city  

The BETONART  Summer School 
2013 organized every year in order 
to research the alternative utiliza-

tion areas of concrete and to increase 
the environmental sensitiveness and 

physical environmental quality by the 
BETONART  Magazine which is 

published by Turkish Cement Manu-
facturers Association (TÇMB) for 

the architects,  was held in Balıkesir’s 
district of  Burhaniye.

Türkiye gayrimenkul sektörünün gelişimine öncülük etmek, 

tanıtımını desteklemek ve ülke ekonomisine katma değer 

sağlamak üzere hizmet eden Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

Derneği (GYODER), ismini ve faaliyet kapsamını genişletti. 

Gayrimenkul sektörünün tüm alt açılımlarını aynı çatı altında 

toplayarak, sektörün temsilcisi ve öncü kurumu olma misyo-

nuyla hareket eden ‘Türkiye’nin Gay-

rimenkul Platformu’ GYODER, yeni 

adı “Gayrimenkul ve Gayrimenkul Ya-

tırım Ortaklığı Derneği” ile sektörün 

tamamını kucaklayan yapısını adına 

da taşıdı.   

Türkiye’deki mevcut ve kurulmakta 

olan gayrimenkul yatırım ortaklıkları-

nın temsilcileri tarafından 1999 yılın-

da kurulan Gayrimenkul Yatırım Or-

taklığı Derneği, Genel Kurul’da alınan 

karar ile tüzük değişikliğine giderek 

ismini ve faaliyet kapsamını geniş-

letti. “Türkiye’nin Gayrimenkul Plat-

formu” olarak sektörün tüm alt açılımlarını aynı çatı altında 

toplayan GYODER, yeni adı “Gayrimenkul ve Gayrimenkul Ya-

tırım Ortaklığı Derneği” ile sektörünün tamamını kucaklayan 

yapısını adına da taşımış oldu. 

İsim değişikliğini logosuna da taşıyan GYODER küçük bir re-

vizyona giderek, yeni logosunda mevcut GYODER logosunda-

ki “G” harfine vurgu yapıyor.

GYODER embraces 

the entire sector by 

expanding its name

The Association of Real Estate and 

Real Estate Companies (GYO-

DER) that provides services to 

spearhead the development of the 

Turkish real estate property sector, 

support its promotion, and provide 

the country economy with added 

value, has expanded its name and 

activity coverage. 
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OYAK Beton San ve Tic. A.Ş., OYAK Çimento Grubu’nda yer alan 
beş çimento fabrikasından dördünün (Adana, Aslan, Bolu, Ünye) 
iştiraki olup 30 Mart 2004 tarihinden beri hazır beton sektöründe 
faaliyet göstermektedir. 

OYAK Beton’un Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Çağlar, Genel 
Müdürü Ramazan Yücel’dir. OYAK Beton’un Marmara, İç Ana-
dolu,  Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde İstanbul, İzmit, Gebze, 
Yalova, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ankara, Sam-
sun, Trabzon, Ordu, Rize illerinde kurulu 
26 hazır beton tesisi, İstanbul, Gebze ve 
Ankara’da 3 adet agrega ocağı ve kırma 
eleme tesisi bulunmaktadır. OYAK Be-
ton, 26 hazır beton tesisinde toplam 336 
transmikser, 89 pompa, 26 laboratuvar, 
alt işveren personelleriyle beraber top-
lam 950 çalışan ile Türkiye’nin en önemli 
ve iddialı projelerine hizmet sunmaktadır. 

OYAK Beton kalite politikasını şu şekilde 
belirlemiştir: “Dengeli ve sürekli büyüme 
ile hazır beton sektöründe lider, saygın, güvenilir şirket olmak için; 
Beklentilerin üzerinde ürün ve hizmet sunmak suretiyle, artan 
sayıda sadık müşteriler yaratır. Yeniliklere açık, etkin, dinamik ve 
katılımcı yönetim prensiplerini benimser ve uygular. Kalite, hizmet 
ve teknolojik gelişmelerin öncüsü ve takipçisi olarak müşterilerine 
yaratıcı çözümler üretmek suretiyle, topluma, hissedarlarına, ça-
lışanlarına ve iş ortaklarına kattığı değeri arttırır. Kalite Yönetim 
Sisteminin gereklerini yerine getirerek, etkinliğini sürekli iyileştirir 
ve geliştirir. Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine geti-
rir. OYAK’ın saygın imajını korur.”

23 Aralık 2004 tarihinde Türkiye Hazır Beton Birliği 
(THBB) üyesi olan OYAK Beton’un KGS - Kalite Gü-
vence Sistemi Kalite Uygunluk Belgesi bulunmakta-
dır. OYAK Beton Genel Müdürlük, beş Bölge Müdür-
lüğü ve tüm hazır beton tesislerinde ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan 
OYAK Beton’un Ankara, Gebze ve İstanbul’daki 3 
agrega tesisinde üretilen agregalar için de TSE EN 
12620:2002 Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi 
(CE İşareti) almıştır. Bunun dışında OYAK Beton te-
sislerinde üretilen tüm ürünlerin TSE ve G belgeleri 
mevcuttur.

OYAK Beton, İzmit Körfez Geçiş Köprü Projesi, 3. 
Boğaz Köprüsü ve Bağlantı Yolları Projesi, İstanbul 

Dolmabahçe Kâğıthane Karayolu Tüneli (tünel içi ilk beton yol uy-
gulaması), İstanbul Avrasya Tüneli (lastik tekerlekli tünel projesi), 
Marmaray ve Tüp Geçit Projesi, Kadıköy – Kartal Metro Projesi. 
Spine Kule-Soma-Tilaga/Maslak (47 katlı, 210 metre yükseklik ve 
C80 betonu) projeleri başta olmak üzere birçok önemli projeye 
beton sağlamıştır.

OYAK Beton Ar-Ge çalışmaları sonucunda şu ürünleri geliştirmiş-
tir: SKYBET (yüksek binalar için uzun mesafelere pompalanabilir 

beton), REPABET (hızlı mukavemet ka-
zanan tamir betonu), ELASTIC BETON 
(kendiliğinden yerleşen beton), DURABET 
(yüksek durabiliteye sahip beton), CHIP-
BET (elektronik olarak özellikleri izlene-
bilen beton), WHITEBET (Beyaz Renkli 
Taşıyıcı ve Dekoratif Beton), FIBRABET 
(Lif takviyeli beton), FIBROSHOT (Lifli Püs-
kürtme Betonu).

Türkiye’de 100 yıl servis ömürlü perfor-
mans betonunu üretip son kullanım noktasına özelliklerini değiştir-
meden servis etmeyi başaran OYAK Beton, Türkiye de ilk kez C 80 
betonunu seri olarak üreterek, 210 m yüksekliğindeki Tilaga-Spin 
Tower Project’de kullanmıştır. 

OYAK Beton 

OYAK Beton San ve Tic. A.Ş. is the 

affiliate of four (Adana, Aslan, Bolu, 

and Ünye) of the five cement factories 

within OYAK Cement Group and 

has been active in the ready mixed 

concrete sector since 30 March 2004. 

OYAK Beton

Adres: İstanbul Yolu 12.km Türkkuşu  

Karşısı No:120 Etimesgut / Ankara 

Tel: 0312 2787800 

Faks: 0312 2786020 

Web: www.oyakcimento.com      

Eposta: bilgi@oyakbeton.com.tr 
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Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton San. ve Tic. A.Ş. 9 
Kasım 2006’da Bilecik’te kurulmuş ve 12 Mart 2010 tarihinde 
Bursa’da faaliyete başlamıştır.

Sançim Beton’un Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Sünnetçioğlu, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ali Hazır, Ali Cem Sönmez, İrfan Acar ve Rolf 
Alfons Königs’tir. 

Sançim Beton’un Bilecik beton santrali saatte 105 metreküp, 
Geçit beton santrali saatte 120 metreküp, Ovaakça beton 
santrali saatte 110 metreküp ve Yenişehir beton santrali saat-
te 100 metreküp üretim kapasitesine sahiptir. Sançim Çimen-
to, 4 hazır beton tesisi, 46 transmikser, 12 pompa ile Bilecik, 
Bursa ve Yenişehir ilçesi’ne hizmet vermektedir.

21 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) üye-
si olan Sançim Beton, KGS - Kalite Güvence Sistemi Kalite Uy-
gunluk Belgesi, G Uygunluk Belgesi ve TSE belgesine sahiptir.

Sançim Beton kalite politikasını, portföyündeki ürünleri stan-
dartlara uygun, yüksek güvenilirlikte ve müşteri memnuni-
yetini eksiksiz sağlayan kalitede üretmek ve müşteri talebini 
zamanında karşılamak olarak belirlemiştir.

Sançim Beton, Bursa Yıldırım Tapu Kadastro Bölge Müdürlü-
ğü İnşaatı, Mudanya Devlet Hastanesi İnşaatı, KGM 14.Bölge 
Müdürlüğü Bursa Mudanya Devlet yolu Yapım ve Düzenle-
mesi, Bursa Hafif Raylı Sistemi (Tramway Hattı ), TCDD Bur-
sa-Ankara Yüksek Hızlı Tren İnşaatı Projesi, Özdilek Alışveriş 

Merkezleri, Yenişehir Şişe-
cam Fabrika İnşaatı, Bilecik 
Üniversitesi Rektörlük Bina-
sı – Kütüphane Binası, Bur-
sa Hafif Raylı Sistem 2.Etap 
İnşaatı ve Batçık Yapım İşi 
başta olmak üzere birçok 
projeye beton sağlamıştır.

Sektörün ihtiyaçlarını ve 
sorunlarını göz önünde 
bulundurarak bu ihtiyaç-
lara yönelik ürünlerin ta-
sarımlarını merkez labora-
tuvarında uzman kadrosu 
ile gerçekleştiren Sançim 
Beton’un tesislerine teda-
rik ettiği malzemelerin kul-
lanım oranlarını belirleyen 
kriterleri ve ilgili standart-
ları sağlayıp sağlamadığının 
analizleri de yine merkez la-
boratuvarında yapılmaktadır. Sançim Beton’un merkez labo-
ratuvarında, Ar-Ge çalışmaları, reçete optimizasyon çalışma-
ları ve özel ürün çalışmaları kapsamında Lif donatılı betonlar 
ve Polimer betonlar ile ilgili araştırmalar yürütülmektedir. 

Bölgesinde ve global pazarda güvenilen ve en çok tercih edi-
len bir marka olmak vizyonu ile üretime başlayan Sançim 
Çimento, önümüzdeki dönemlerde de kaliteli hizmet anlayışı 
ve çözüm ortaklığı yapısı ile büyümeye devam etmeyi plan-
lamaktadır. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan çi-
mento sektörünün önümüzdeki dönemlerde de gelişmesiyle 
beraber, Sançim Çimento pazar payını ve hizmet ağını her 
geçen gün artırarak, bu gelişmelerdeki yerini korumayı amaç-
lamaktadır. Sançim Beton, yeni yapılacak olan projelerde ge-
rekli olan yatırımlarını yaparak müşterilerine en iyi hizmeti 
vermeyi hedeflemektedir.

Sançim Beton 

Sançim Bilecik Çimento Madencilik 

Beton San. ve Tic. A.Ş. was 

incorporated on 9 November 2006 in 

Bilecik and started its activities on 12 

March 2010 in Bursa.

Sançim Beton’s Bilecik concrete 

plant has 105 cubic meters, Geçit 

concrete plant has 120 cubic meters, 

Ovaakça concrete plant has 110 

cubic meters, and Yenişehir concrete 

plant has 100 cubic meters of 

hourly production capacity. Sançim 

Çimento provides services with its 

4 ready mixed concrete plants, 46 

truck mixers, and 12 pumps in the 

provinces of Bilecik and Bursa and 

in the district of Yenişehir.

Sançim Beton

Adres: Taşçılar Köyü 2651 Parsel 

Pafta No:2 Bilecik

Tel: 0 228 243 40 70

Faks: 0 228 243 41 91

Web: www.sancim.com.tr

E-posta: info@sancim.com.tr  
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Karot standardı TS 10465 Nisan 2010’da iptal edilerek yerine 
TS EN 13791 [1] kullanılmaya başlandı. Bu yazıda yeni karot 
standardı ve karot alınırken dikkat edilmesi gereken hususla-
ra kısaca yer verilecektir.

Öncelikle karotun neden alındığının belirlenmesi gerekir. Ka-
rot alınmasının nedenleri aşağıdakiler olabilir;

Yerine yerleştirilmiş olan beton şartna-
meye uygun olarak gelmiş, sıkıştırılmış 
ve bakımı yapılmış mıdır?  

Mevcut yapıdaki dayanım genel olarak 
nedir?

En yüksek gerilmelerin olduğu bölge-
deki bir elemanın betonu yeterli  basınç 
dayanımına sahip mi? (Bu durumda 
alınacak beton parçasının bile katkısı-
na ihtiyacı olan bir elemandan numune 
alınırken dikkat edilmeli ve yapıyla ilgili 
bilgi sahibi olan bir mühendis eşliğinde 
numune alınmalıdır.)

Gerçek yüklemelere karşı dayanımın be-
lirlenmesi. (Betonun mevcut yüklemelere karşı dayanımı be-
lirlenmesi istenebilir. Bazı durumlarda projelerde öngörülen 
yükler gerçek yüklerden çok daha fazla olabilir.)

Günümüzde ise karot yaygın olarak gelen betondan alınan 
taze  beton deney sonuçlarının uygun çıkmaması durumunda 
gelen betonun kalitesinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. 
Halbuki bu uygulama uygun olmayan yerleştirme ve bakım 
işlemlerinin karot dayanımı sonucu belirlenen beton daya-
nımının etkilemesine neden olmaktadır. TS EN 13791’de “EN 
206-1’e göre yapılan beton deneylerinin yerini alamaz” hük-
mü açıkça yer almaktadır.

TS EN 13791’e [1] göre beton dayanımının yerinde tayinine ge-
rek duyulabilecek haller:

“ Mevcut yapının modifiye edileceği veya yeniden tasarımla-
nacağı durumlarda,

 Kusurlu işçilik, yangın veya diğer etkilerle betondaki bozulma 
sebebiyle yapıdaki basınç dayanımı hakkında şüphe duyul-
ması halinde, yapısal yeterliliğinin değerlendirilmesi halinde,

 İnşaat yapımı esnasında beton dayanımının yapıda değerlen-
dirilmesine ihtiyaç duyulduğu hallerde,

 Standard deney numunelerinden elde 
edilen basınç dayanımının uygun olma-
ması halinde, yapısal yeterliliğin değer-
lendirilmesinde,

 Şartname veya mamul standardında 
belirtilmiş olması halinde, yapıdaki beton 
basınç dayanımı uygunluğunun değer-
lendirilmesinde.”

olarak verilmiştir.

Bu durumda yerindeki beton basınç 
dayanımından kullanıcının da hatala-
rı olabileceği nedeniyle üretici mesul 
değildir. Fakat ülkemizde bazen Yapı 

Denetim kuruluşları tarafından uygun kabul edilmeyen taze 
beton sonuçları nedeniyle bu standardın uygulanmasına 
gidilmektedir. Bu durumda standarda göre betonun “Yeni 
beton yapıdaki, beton kalitesi, uygun olmayan veya kusurlu 
işçilik hakkında anlaşmazlık” halinde yapılması gerekenler bu 
kılavuzda aktarılacaktır. 

Fakat karot üzerinden değerlendirmeye başlamadan önce taze 
beton sonuçlarının neden kötü çıkabileceğini irdelememiz ge-
rekiyor. Öncelikle taze beton deney numunelerinin iyi korun-
masının sağlanması gerekmektedir. Bir araştırmada özellikle 
sıcak iklimlerde taze beton numunelerinin taşınması, alınması, 
saklanması gibi şartlara uyulmadığında düşük çıkan numune-
lerden alınan karotların %83’ü  uygun çıkmıştır. [2]. Bu hem 
zaman hem de para kaybına neden olmaktadır. Bu oran ülke-
mizdeki bazı beton üreticilerinde daha yüksek çıkabilmektedir.

Betondan Karot Alınması ve 

Uygunluğunun Değerlendirilmesi*

* İstanbul İMO Bülten 112. Sayı’da yayınlanmıştır.
**Türkiye Hazır Beton Birliği Genel Sekreteri, tumer.akakin@thbb.org

Dr. Tümer AKAKIN**

Core Sampling from Concrete 

and Assessment of its 

Suitability *

The core standard TS 10465 was cancelled in 

April 2010 and TS EN 13791 [1] was started to 

be used instead. In this article, the new core 

standard and the issues that must be taken into 

account in core sampling will be underlined.

First, it is necessary to know why the core is 

sampled. Reasons for core sampling can be the 

following;

62 HAZIR BETON   July - August

MAKALE ARTICLE





I. TS EN 12504’ e Göre  Karot Alınması

TS EN 13791 standardına göre karot alınması TS EN 12504-1’e  
[6] göre yapılmalıdır. Öncelikle karot alım yerlerinin uygun 
belirlenmesi gerekmektedir. TS EN 13791’de belirtildiği ve II 
Bölüm’de özetlendiğine göre uygun sayıda numune alınması 
gerekmektedir. Bu sayıya uygun olarak deney bölgeleri belir-
lenmelidir.

Numune alımında kolonların orta ke-
simleri tercih edilmeli ve donatının 
yerleri belirlenerek donatıların kesil-
memesi sağlanmalıdır. Tabliyelerden 
mümkün olduğunca karot alınmamalı-
dır. Zira statik açıdan daha az önemde 
olup yerleştirme ve kür problemleri 
daha fazla yaşanmaktadır. Karot aleti 
kolona dik olarak sabitlenmeli ve ka-
rot alımı sırasında karotun diklikten 
sapmaması sağlanmalıdır. Karot yan 
yüzeyinin, çizilen doğrultu çizgisinden 
sapma toleransı, ortalama karot çapı-
nın %3’ü olmalıdır. Karot çapı olarak 
100mm ve üzeri tercih edilmelidir. 
(Standard karot çapının agrega mak-
simum tane büyüklüğünün en az 3 
katı olmasını istemektedir) (90mm altı 
karotlar için  TS EN 12390-4 [7] uygun 
beton test cihazlarının uyarlanması 
gerekmektedir) TS EN 12504-1[6].

Karotlar alındıktan sonra kurutularak 
laboratuvar ortamında saklanmalı-
dır. Başlıklama yapılmalı ve numune 
boyutları ölçülmelidir. Başlıklama ve 
kesme işlemleri sırasında ıslanan nu-
mune tekrar laboratuvar şartlarında 
kurutulmalıdır.  Silindir eşdeğer daya-
nımı için L/D (boy/çap oranı)=2, küp 
eşdeğer dayanımı için L/D (boy/çap 
oranı)= 1  tercih edilmelidir.

Kükürt, çimento veya aşındırma uygu-
lanmış başlıklar kullanılabilir.  En doğ-
ru dayanım düzgün bir aşındırma ile sağlanacaktır. Bu şekilde 
hazırlanan uç yüzeylerinin yan yüze göre diklikten sapma to-
leransı TS EN12390-1’e [8]  uygun olmalıdır. Basınç dayanımı 
deneyi için karot numunenin uç yüzeyleri, TS EN 12390-3’de 
[9]  verilen Ek A’ya uygun şekilde hazırlanmalıdır.

12390-1 madde 4.3.3’e göre silindir numunelerin yan yüzü-
nün, alt ve üst yüzeylere göre diklikten sapma toleransı, ± 0,5 
mm’dir.  Ayrıca yük uygulanacak olan yüzeylerin düzlükten 
sapma toleransı,

± 0,0006 d’dir. Buna göre 100mm çapında bir karotun 
yüzeylerinin düzlükten  sapma toleransı sadece 0,06mm’dir. 
Yükseklik toleransı TS EN 12390-1’e göre  %5’tir. Buna göre 
100mm’lik karotun başlıklı hali 95mm-105mm arasında olma-

lıdır. Karot yan yüzeyinin, çizilen doğrultu çizgisinden sapma 
toleransı, ortalama karot çapının %3’ü olmalı bu 100mm ka-
rot için 3mm yapmaktadır. 

Yapılacak diğer ölçümler ;

Karot çapı, karot uzunluğunun yarısı ve dörttebir noktaların-
dan, birbirine dik iki doğrultuda ölçülmelidir. Karot uzunluğu, 

teslim alındığı haliyle en büyük ve en 
küçük uzunluk değerleri ve uçlarının 
düzeltilme işlemleri tamamlandıktan 
sonraki uzunluğu ölçülmelidir. Bu öl-
çümler %1 doğrulukla yapılması ge-
rektiğinden basit bir cetvel ile değil 
kalibrasyonlu bir kumpas ile yapılma-
lıdır. 

Ayrıca diklikten sapmaların yüzey 
düzgünlüklerinin belirlenmesi için 
kalibrasyonlu bir dik gönye ve bir kıl 
gönye ile sentil kullanılmalıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken nu-
mune başlıklamadan sonra yukarıda 
verilen toleransların sağlanmasıdır. 
TS EN 12504-1’e göre Karot Basınç 
dayanımı Deney raporunda özelikle 
yukarıda yapılan ölçümlere de yer 
verilmeli ve numuneler kesinlikle TS 
EN 12390-1’de belirtilen toleranslara 
uygun olmalıdır. 

Karot Basınç dayanımı Deney rapo-
runda TS 12504-2’ye göre olması ge-
reken bilgiler aşağıda verilmiştir.

“a) Deney numunesinin tanıtımı ve 
tarifi,

b) Betonun, agrega en büyük anma 
tane büyüklüğü,

c) Karot alma tarihi,

d) Belirlenen herhangi bir kusur da 
belirtilerek, gözle muayene bulguları,

e) Donatının (varsa), çapı ve yeri, mm olarak,

f) Numune hazırlanmasında kullanılan metot (kesme, aşındır-
ma veya başlık yapma),

g) Karot uzunluğu ve çapı,

h) Deney için hazırlanması numunenin boy (uzunluk)/çap 
oranı,

i) Numunenin deney anındaki yüzey rutubet durumu,

j) Deney yapılma tarihi,

k) Karot numunenin basınç dayanımı, MPa veya N/mm2 ola-
rak,

l) Muayene veya basınç dayanımı deneyinde standard deney 

-

tion been delivered, contracted, and serviced in 

accordance with the specifications?   

in general? 

where the highest stresses take place have suf-

ficient pressure strength? (In this case, attention 

must be paid when sampling from an element 

that needs for the contribution of even a part of 

the concrete to be sampled and sampling must 

be conducted in company with an engineer who 

has knowledge regarding the structure.) 

of the concrete against current loads may be 

requested. In some cases, the loads envisaged in 

the projects can be much more than the actual 

loads.) 

Today, core is widely used in the determina-

tion of the incoming concrete in the event that 

the tests on the incoming fresh concrete do 

not yield appropriate results. This application, 

however, causes the inappropriate placement 

and maintenance to have an impact on the 

concrete strength determined as a result of the 

core strength. In TS EN 13791, the provision of 

“Cannot be substituted with the concrete tests 

done as per EN 206-1” is clearly stated.
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metodundan olan herhangi bir sapma,

m) Standard deney metodundan herhangi bir sapma (i Mad-
desi) kaydedilmemişse, muayene ve deneyden sorumlu kişi 
tarafından, deneyin bu standarda uygun yapıldığına dair be-
yan,”

II. TS EN 13791’e Göre Uygunluk Değerlendirilmesi

TS EN 13791’e göre yeni yapıda dökülen bir betonun yapıdaki 
uygunluğu ile ilgili 9. Maddeye göre değerlendirme yapılabi-
lir. Uygun çıkmaması durumunda yeterliliğin değerlendiril-
mesi amacı ile yapısal analiz yapılır. 

Şekil 2. TS EN 13791’e göre beton dayanımının uygun olması 
veya olmaması durumunda yapılması gerekenler

TS EN 13791 Madde 9’da uygunluk değerlendirmesi için üç tane 
farklı alternatif vardır. Bu alternatifler beton miktarına ve dolay-
lı yöntemlerin kullanımına göre değişmektedir. Bir günlük beton 
dökümü için az harmanlar için olan üçüncü alternatif kullanıla-
bilir.

a) Çok harmanlı betonlarda (Birden fazla günde dökülen çok bü-
yük temel, çok geniş tabliyelerde yapılabilecek bir uygulama )

i) 15 tane karot alarak istatiksel olarak denetim (1. alternatif)

f
m(n),is  0.85 x (f

ck
 +1,48 x s)

f
is, endüşük

0,85x (f
ck

-4)

f
m(n),is

=n adet yerinde basınç dayanımının ortalaması

f
is, endüşük

=Yapıdaki basınç dayanımlarından en düşüğü

f
ck

=Standard numune karakteristik basınç dayanımı

s=Standard sapma

Standardda altta verilen not ile yetersiz dayanımın sadece be-
ton üreticisi değil uygulamasından da kaynaklanabileceği belir-

tilmekte ve beton dayanımının düşük olmasının lokal bir sorun 
olabileceği belirtilmiştir.

“Not 1 - Herhangi bir karotta belirlenen yetersiz dayanım, genel 
problemden ziyade yerel bir problemi ifade edebilir.”

ii) 15 dolaylı ölçüm (schmidt çekici gibi) sonucu alınarak, en dü-
şük schmidt çekici ölçümü çıkan yerden alınan iki karottan (2. 
alternatif) her birinin

f
is, endüşük

 0,85x (f
ck

-4)ü sağlaması

f
is, endüşük

=Yapıdaki basınç dayanımlarından en düşüğü

f
ck

=Standard numune karakteristik basınç dayanımı

 
Standardda verilen bu ikinci alternatifte dolaylı yöntemin 
yardımı ile en düşük dayanım çıkması muhtemel yer belirlenerek 
sadece 2 karot alınmasıyla uygunluk değerlendirmesi yapılabil-
mektedir. Burada schmidt çekici sadece en düşük bölgenin be-
lirlenmesinde kullanılmakta elde edilen sonuçlar herhangi bir 
değerlendirmede kullanılmamaktadır.

b) Az harmanlı betonlarda iki karot alınarak her iki karotun (Bu 
yöntem bir günlük beton üretiminin değerlendirilmesi için kulla-
nılabilir - 3. alternatif)

f
is, endüşük

 0,85x (f
ck

-4)ü sağlaması

f
is, endüşük

=Yapıdaki basınç dayanımlarından en düşüğü

f
ck

=Standard numune karakteristik basınç dayanımı

halinde bölgedeki beton dayanımının yeterli olduğunu kabul 
edilir. 

Standarddaki 2. not yine bakımın ve yerleştirmenin etkilerini 
belirtmektedir;

“Not 2 - Yapıdaki beton dayanımının düşük çıkmasının çok sayı-
da sebebi vardır. Betonun, şartname gereklerini sağlamaması, 
yetersiz sıkışma veya şantiyede betona kontrolsüz su ilavesi bu 
sebepler arasında sayılabilir. Beton imalatçısı ve kullanıcısı, be-
ton dayanımının yetersizliğine sebep olan unsurlardan önemli 
olanların tanımlanmasına ihtiyaç duyabilir.”

TS EN 13791’e göre değerlendirme raporunda olması gereken 
bilgiler aşağıda verilmiştir. 
“Değerlendirme raporunda aşağıda verilenler yer almalıdır:

a) Değerlendirmenin amacı,

b) Yapı bileşenlerin tanımı ve tarifi,

c) Betonla ilgili olarak temin edilebilen bilgi (karışım oranları, 
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c) Betonun yaşı ve bakımı

Betonun sertleşme sürecindeki bakımı ve karot alındığı an-
daki beton yaşı betonun basınç dayanımını etkilemektedir 
Aşağıda belirtilen uygulamada sıcak havada dökülen betonda 
şantiyede alınan karot ile nemli ortamda tutulan betonlar 
arasındaki dayanım farkları verilmiştir. Basınç dayanımları 
arasındaki fark %60’lara kadar çıkabilmektedir. Aynı şekilde 
derin bir temelin içinde oluşan hidratasyon ısısından dolayı 
da beton dayanımı sıcaklık ile birlikte azalabilmektedir.[11] . 
Ayrıca soğuk havalarda da hidratasyon reaksiyonları yeterin-
ce oluşmadığı için dayanımlar erken yaşlarda sıcak havanın 
aksine dayanımı daha düşük olacaktır. Bu nedenle olgunluk 
kavramına dikkat edilmelidir.

Şekil 3. 37˚C de farklı koşullarda kür edilen numuneler 
ve beton elemandan alınan karot dayanımı sonuçları [11]

d) Rutubet içeriği

Beton numuneleri kesim ve başlıklamadan dolayı ıslak ise 
laboratuvar ortamında kurutulmalıdır. Homojen olarak nu-
munenin kuru olması sağlanmalıdır. Bu nedenle herhangi bir 
nedenle ıslanmasından sonra en az 7 gün boyunca kuruması 
sağlanmalıdır.

Karotun rutubet içeriği, ölçülen dayanımı etkiler. Suya doy-
gun karotun dayanımı, diğer özellikleri aynı olan hava kurusu, 
rutubeti normal şartlarda % 8 - % 12 olan karot dayanımın-
dan % 10 - % 15 daha düşük çıkmaktadır. Bu nedenle karot-
ların kırılmasından önce laboratuvar şartlarında bekletilmesi 
bu arada başlığının tamamlanması faydalı olacaktır.  Ayrıca 
numunenin iç ve dışının nem farkı içsel gerilmelere neden ol-
makta ve dayanımı düşürmektedir. [12] 

Betonun yapının şartlarını sağlayan bir rutubet ortamı oluş-
turulması için standard bir prosedür yoktur. Ancak numu-
nelerin saklanma koşulları kayıt altında tutulmalıdır. ASTM 
C42:2004 [13] de yapı ile karotun rutubet koşulları arasında-
ki farkları en aza indirecek aşağıdaki şartlar verilmiştir. 

Karot alımında sonra numuneleri 1 saat süreyle kurutup tor-
balayın. Numunelerin güneşe maruz kalmamasına dikkat 
edin. Eğer başlıklamada kesme veya aşındırma yapılacaksa 
karot alımından 2 gün içinde yapın. Daha sonra yüzeyi ku-
rutup torbalar yerleştirin. Başlık yapımında su ile temasını 
en aza indirin. Eğer deney öncesi nemli bir işlem yapılmışsa 
veya karot alımından en az 5 gün sonra deneyi yapın.  Genel 
olarak ıslak karot kuru karotlara göre daha düşük dayanım 
verirler ve nemin değişkenliği dayanım dağılımını artırır.

 

Mac Gregor [12]  tarafından yapılan bir araştırmada 7 gün bo-
yunca kurutulan numuneler 40 saat boyunca su altında tutu-
lan numunelerden %14 daha fazla dayanım vermişlerdir. İç ve 
dış nem değişkenliği de bu farkı artırmaktadır. Zira uzun süre 
kurutulmuş numuneler ile su içerisindeki numuneler arasın-
daki fark %5 kadardır. Ayrıca daha dar karotlarda ıslak olma 
durumu dayanım farkını artırmaktadır.

e) Boşluk

Boşluk oranının artması, dayanımı düşürür. Yaklaşık % 1 boş-
luk, dayanımı % 5 – % 8 oranında, düşürmektedir. Yüzeyde 
yetersiz vibrasyondan kaynaklı boşluklar görünüyorsa ve dü-
şük dayanımlı çıktıysa karot ihmal edilebilir.

f) Karot alınma yönü ve yeri

Karot alımında kolonların orta kısmının tercih edilmesi gerek-
mektedir. Karot alımında kiriş gibi eğilmeye çalışan elemanlar 
tercih edilmemelidir.  Kiriş tercih edilecekse sarkan kirişler-
den momentin en yüksek olduğu orta kısımlardan değil ko-
lonun açıklığın ¼ kısmı kadar uzağından alınmalıdır. Ayrıca 
dökülen betonların üst kısımlarında daha düşük olmaktadır.

Karot beton yüzeyine dik olarak alınır. Betonun döküm doğrul-
tusunda, düşey olarak alınan karot dayanımı, taze beton sta-
bilitesine bağlı olarak, aynı betondan yatay yönde alınan karot 
dayanımından daha yüksek olabilir. Dayanım farkı tipik olarak 
% 0 - % 8 arasında olmaktadır.  Yapılan çalışmalarda dik alı-
nan karotların yatay alınan karotlardan daha fazla dayanıma 
sahip oldukları görülmüştür. Bunun nedenleri arasında yatay-
da karot alırken tam düz bir doğrultu sağlanamaması ve agre-
gaların altında biriken terleme sularının dikeyde karot alındı-
ğında basınç altında kalarak fazla etkilenmediği fakat yatayda 
alınan numunelerde bu terleme sularının yarılma çatlaklarının 
daha kolay oluşmasına neden olduğu için dayanımı düşürdüğü 
düşünülmektedir. Bu oran %8’e kadar çıkmaktadır[14] . Ama 
yüksek dayanımlı betonlarda bu fark oluşmamaktadır. [15]. 
Bunun nedeni terleme suyunun yüksek dayanımlı betonlarda 
azlığı olabilir. TS EN 12504‘de ve TS 13791’de betondan karot 
alma yönü ile ilgili bir düzeltme yoktur. 
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oluşturulan adezyonla tutulan, kesilmiş agrega tanelerinin 
bulunmasıdır. Bu tür agrega tanelerinin karot dayanımındaki 
katkısı oldukça az olacaktır.

i) Donatı
Dayanım tayininde kullanılan karotların donatı çubuğu ihtiva 
etmemesi önerilir. Donatının bulunması basınç dayanımını et-
kilemektedir. Bu nedenle mümkün olduğunca  kaçınılmalıdır. 
Çünkü yapının bütünlüğü bozulmakta ve donatının sürekliliği 
sağlanamamaktadır. ASTM C42:2004’e göre içinde donatı 
bulunan karotlar basınç dayanımında kullanılmamalıdır.  Bu 
durumlarda farklı yerden karot alınarak donatı yoğun bölge-
lerde farklı hasarsız metodlarla değerlendirilmelidir.  Fakat 
yine de içinde donatı olan bir karot alınmışsa donatı yükleme 
yönünde olmamalıdır.

j) Numune derinliği
Normal dayanımlı, normal kesitteki bir elemandan alınan 
numunede beton elemanının ortasından dayanım daha yük-
sek çıkmakta [19], eğer derin bir elemandan alınmışsa beton 
dökümü sonrası içte oluşan yüksek sıcaklıktan dolayı beton 
dayanımı düşebilmektedir.

IV.Karot Uygunluk Değerlendirmesi Örneği

250m2’lik bir tabliye dökülmüştür. 75m3 C25/30 beton kulla-
nılmıştır. Taze beton deney sonuçları TS 500’e göre Madde 
IV’de verilen şartları sağlamamıştır. Bu durumda Madde 9‘da 
verilen 3. Alternatife göre dökülen kattaki 3 ayrı kolondan 
karot numunesi alınmıştır. Bu karotların her birinin 

f
is, endüşük

0,85x (f
ck

-4)ü sağlaması istenir.

f
is, endüşük

=Yapıdaki basınç dayanımlarından en düşüğü

f
ck

=Standard numune karakteristik basınç dayanımı

Boyu enine eşit 3 adet 10cmx10cm karot kullanılmıştır. So-
nuçları ise 31,30 ve 29 MPa‘dır.

Buna göre her biri 0.85x(30-4)= 22.1MPa‘nın üzerinde oldu-
ğu için sonuç uygundur.

V.Sonuç

Karot alarak değerlendirme yapmak basitçe bir silindir nu-
mune hazırlamak ve onu dayanım testine tabi tutmak de-
ğildir. Uyulması gereken birçok husus ve dikkat edilmesi 
gereken noktalar bulunmaktadır. Karot alırken, kırarken ve 
değerlendirirken yukarıdaki hususlara harfiyen uyulmalıdır. 
Unutulmamalıdır ki, tüm bu kurallara uyulduğu takdirde bile 
beton basınç dayanımları şantiyede şartlardan dolayı uygun 
çıkmayabilir.  Bu nedenle taze beton deneylerinde yeterince 
özen gösterilmeli standartlara uyulmalı ve karota gidilmesi-
ne gerek kalmaması sağlanmalıdır.

Karot almak için açılan boşluklar rötresiz yüksek dayanımlı 
tamir harcı ile doldurulmalıdır.
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Özet

Geleneksel betonun bazı durumlarda istenilen özellikleri sağ-

layamaması özel betonların kullanımını zorunlu kılmaktadır. 

Bu bildiride bazı özel beton tipleri öne-

mi, malzeme ve karışım oranları, özel-

likleri ve uygulama alanları açısından 

tartışılmıştır. Ağır agregalar ile üretilen 

ağır beton normal betona göre %50-

100 daha yüksek birim ağırlığa sahip 

olabilmekte ve genellikle nükleer sant-

rallerde radyasyon kalkanı olarak kul-

lanılmaktadır. Şiddetli kimyasal etkilere 

maruz kalınan durumlarda polimer be-

tonu yüksek geçirimsizliği ile yeterli da-

yanıklılığı sağlamakta ve endüstriyel dö-

şemeler ile köprü tabliyelerinde polimer 

beton kaplamalar donatı korozyonunu 

önlemede etkin olmaktadırlar. Kolay 

ulaşılamayan veya kalıp yapma zorluğu 

olan yerlerde iri agreganın önceden yer-

leştirildiği ve aralarına harç veya hamur 

enjekte edildiği prepakt beton  rötresiz 

olması ve yüksek geçirimsizlik sağla-

ması nedeniyle uygulanmaktadır. Tünel 

kaplaması, katlanmış plak çatılar ve kabuklar için püskürtme 

beton uygulaması ideal olmaktadır. Şev stabilitesi ve onarım 

amaçla da kullanılan püskürtme beton daha az kalıp masrafı 

nedeniyle avantajlı olabilmektedir. Köprü ayağı, liman, açık 

deniz platformu gibi su yapılarının inşaatında su altında be-

ton dökümü kaçınılmaz olmaktadır.   

 

1. GİRİŞ

Özel amaçlar ve kullanımlar için geliştirilmiş olan birçok farklı 

tip özel betonlar bulunmaktadır. Genelde, portland çimento-

su matris fazı ve/veya agrega fazı bir şekilde değişime uğ-

ratılarak bazı beton özelliklerin değiştirilmesi, iyileştirilmesi 

ve/veya betona yeni bazı özelliklerin 

kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu 

özel tip betonların bazıları çok uzun za-

manlardan beri inşaat sektöründe kul-

lanılmalarına rağmen, bazıları ise beton 

endüstrisine yeni kazandırılmaktadır. Bu 

bildiride bazı özel beton tipleri tanım ve 

önemi, malzeme ve karışım oranları ile 

özellikleri ve uygulama alanları açısın-

dan tartışılmıştır. 

2. AĞIR BETON 

2.1. Tanım ve Önemi

Doğal veya yapay agregalar kullanıla-

rak üretilen ve etüv kurusu birim ağırlı-

ğı 2600 kg/m3’den büyük olan betonlar 

ağır beton olarak tanımlanmaktadır 1 . 

Önceleri bazı özel yapıların kayma veya 

devrilmeye karşı güvenliğini sağlamak 

amaçlı kullanılan ağır betonlar günü-

müzde nükleer enerji santrallerinde, tıp birimlerinde ve nük-

leer araştırma ve deney laboratuvarlarında radyasyona karşı 

koruyucu olarak kullanılmaktadırlar 2,3 . Bu amaçla kulla-

nabilecek başka malzemeler olsa da beton ekonomik olması 

ve bazı avantajları nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. 

Normal beton kullanımında etkin koruma için elemanların ka-

lınlıklarının çok büyük olması gerekirken, ağır agregalar ile 

üretilen ve birim ağırlıkları 3360-3840 kg/m3 aralığında olan 

ağır betonlar ile kalınlıklar önemli oranda azaltılabilmektedir 

4,5 .

Özel Betonlar*

(* ) Beton 2013 Hazır Beton Kongresi’nde sunulmuştur.
(**) Boğaziçi Üniversitesi, ozturan@boun.edu.tr

Special Concretes

Due to some deficiencies of conventional con-

crete special concretes have been developed. 

Some special concretes are discussed in this 

paper regarding the general considerations, 

materials and mix proportions, properties and 

applications. Heavyweight concrete made with 

high density aggregates is approximately 50-

100% heavier than normal concrete. It is used 

for radiation shielding in nuclear power plants. 

The use of polymers in concrete resulted in 

very low permeability and excellent chemical 

resistance. Polymer concrete overlays also pro-

vide very good protection of reinforcing steel 

from corrosion in industrial floors and bridge 

decks. In places not easily accessible by, or suit-

able for ordinary concrete, preplaced concrete 

with reduced shrinkage and permeability has 

found useful applications. 

Turan Özturan**
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Ağır betonların taze haldeki işlenebilmesi sorun olabilmekte ve 
yerleştirme sırasında ayrışma oluşabilmektedir. Bu nedenle ağır 
betonların pompalanabilmesi ya da oluklar ile akıtılarak yerleş-
tirilmesi ancak kısa mesafeler ile sınırlı kalmaktadır. Ayrışma so-
rununu çözebilmek için bazı durumlarda prepakt tekniği uygula-
nabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken önemli hususlar arasında 
karıştırma sürelerinin kısa tutulması, en fazla 25 cm kalınlığında 
tabakalar halinde dökülmesi, yerleştirme sırasında kısa süreli 
güçlü vibrasyon uygulanması ve kalıpların daha rijid olması sayı-
labilir. Diğer taraftan bazı bor minerali türevleri çimentonun hid-
ratasyonunu yavaşlatıp priz sürelerini uzatabildiklerinden dolayı 
kullanımlarında dikkatli davranmak gerekmektedir 6 . 

2.5. Önemli Özellikleri

Radyasyona karşı koruma amaçlı olarak taşıyıcı olmayan kalın 
kütle beton duvarlar kullanılması durumunda beton basınç daya-
nımlarının yaklaşık 14 MPa olması yeterli görülmekteyken, taşıyı-
cı beton duvarlar kullanılması durumunda ise beton dayanımları 
20-35 MPa arasında olması gerekmektedir. Diğer taraftan nük-
leer enerji santrallerinin beton reaktör silolarında özellikle ağır 
beton perdeler ve öngermeli beton reaktör siloların kullanımı 
tercih edilmektedir. Bu betonlar 0,30-0,35 su/çimento oranında 
7 günlük dayanımları 50–65 MPa ve 28 günlük dayanımları ise 
60–75 MPa olacak şekilde üretilmelidirler. Ayrıca bu betonların 
normal şartlarda 70 C ve kaza anında çok daha yüksek sıcaklık-
lara dayanıklı olacak şekilde üretilmeleri gereklidir. 

Radyasyona karşı koruma amaçlı olarak barit agregası ile üreti-
len ağır betonların elastisite modülleri kırmataş agregalı normal 
betona göre daha yüksek bulunurken, barit agregası kullanımı 
betonun ultrases hızı ile Schmidt sertliği değerlerini etkileme-
miştir 9 . Barit agregalı ağır betonların -ışınlarını absorbe 
etme katsayısının kullanılan malzemeler ve karışım oranları ile 
değişimi birçok araştırıcı tarafından incelenmiş ve -ışını absor-
be etme katsayısının beton birim ağırlığı ile doğrudan arttığı, 
su-çimento oranı ve basınç dayanımının önemli etkisinin olma-
dığı gözlenmiştir 10,11,12 . Sakr ve El-Hakim 13  çakıl, barit ve 
ilmenit agregaları ile yapılmış betonların radyasyon ve yüksek 
sıcaklık (25-550 C) etkisi altında fiziksel ve mekanik özellikleri 
ile -ışını absorbe etme katsayısını incelemişler ve ilmenit agre-
gası ile üretilen betonların birim ağırlıklarının, basınç, çekme ve 
eğilme dayanımları ile elastiklik modüllerinin diğerlerine göre 
daha yüksek olduğunu ve ayrıca ilmenit agregalı betonların 
-ışınlarını absorbe etme katsayısının yüksek sıcaklıklardan ba-

rit agregalı betonlara göre daha az etkilendiğini gözlemişlerdir. 
Kan ve diğerleri 14  demir cevheri ve çelik bilyeler ile ürettikleri 
ağır betonlarda, ağır agrega oranının artmasıyla  beton basınç 
ve eğilme dayanımlarının pek fark etmediğini, ancak elastiklik 
modülünün arttığını gözlemişlerdir. Radyasyona karşı en iyi ko-
rumanın kırılma tokluğu en fazla, dolayısıyla çatlama riski en az 
olan %40 oranında metal agrega içeren karışımlarda sağlanabi-
leceğini ileri sürmektedirler.   

3. POLİMER BETONU

3.1. Tanım ve Önemi

Polimer monomer denen çok sayıda organik molekülün polime-

rizasyon adı verilen kimyasal bir reaksiyon sonunda bir zincir 

yapı oluşturmasıyla meydana gelmektedir. Polimerler termop-

lastik ve termoset olarak iki temel guruba ayrılmaktadırlar. Ter-

moplastikler paralel doğrusal zincir yapısına sahiptirler ve ısıt-

ma-soğutma çevrimleriyle yumuşama-sertleşme dönüşümleri 

yaparlar. Termosetler ise rastgele düzenlenmiş ve birbirleriyle 

bağlar kurmuş zincirlerden oluşmakta ve polimerizasyon işlemi 

ile sertleştikten sonra ısıtma ile yumuşamazlar. 

Kimyasal aktivitesi olmayan polimerler normal betondan daha 

yüksek basınç ve çekme  dayanımlarına sahiptirler. Ancak, elas-

tisite modülleri daha düşük, sünme deformasyonları daha yük-

sektir. Dolayısıyla betonun zayıf olan çekme dayanımı polimerik 

malzemelerin kullanımıyla iyileştirilebilir. Bu amaçla üç gurup 

polimer betonu tanımlanmıştır 4,5,15 .              

Polimer beton ve lateks modifiye beton 1950’li yıllardan itibaren 

bilinirken, polimer emdirilmiş betonun 1970’lerden itibaren ticari 

kullanım imkanı bulmasıyla polimerlerin betonda kullanımı yay-

gınlık kazanmaya başlamıştır 16,17 . Polimer betonlarda sadece 

birkaç saat içinde çok yüksek (140 MPa) basınç dayanımlarına 

ulaşılırken, lateks modifiye betonlar ise eski betona mükemmel 

aderans özellikleriyle bilinirler. Polimer emdirilmiş betonlar üs-

tün geçirimsizlikleri sayesinde yüksek dayanıklığa sahip be-

tonlar oluştururlar 4 . Polimer betonlar ve polimer emdirilmiş 

betonlar yüksek malzeme maliyetleri ve teknolojik zorlukları 

nedeniyle daha az kullanılırken, lateks modifiye betonlar sıklıkla 

kullanılmaktadır. Normal betona kıyasla lateks modifiye betonlar 

2-3 kat, polimer emdirilmiş betonlar 3-6 kat ve polimer betonlar 

ise 8-20 kat daha maliyetlidirler 18 . 

3.2. Polimer Beton

Polimer betonu uygun granülometride bir agrega karışımının 

bir tür monomer ile karıştırılıp ortam sıcaklığında polimerize 

edilmesiyle oluşmaktadır. Karışıma katılan bir sertleştirici poli-

mer zincirleri arasında çapraz bağ oluşturulmasını, katalizör ise 

polimerizasyonun etkin ve hızlı olmasını sağlamaktadır. Ayrıca 

bazen kullanılan silan birleştirme ajanları ise polimer ile agrega 

taneleri arasındaki aderansı kuvvetlendirip, kompozitin daya-
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Lateks modifiye betonlar eski betona aderansın önemli ol-

duğu durumlarda ideal bir malzemedir. Köprü ve otopark 

betonlarının üzerine ince lateks modifiye beton kaplama uy-

gulanarak donatıyı korozyondan korumak amaçlanmaktadır. 

Lateks modifiye betonlar veya harçlar beton yüzeylerinin ve 

bilhassa endüstriyel döşemelerin onarım işlerinde başarı ile 

kullanılmaktadır. 

3.4. Polimer Emdirilmiş Beton

Betonda düşük dayanım ve dayanıklılığın baş sorumlusu olarak 

boşluklar gösterildiği için bu boşlukların polimer ile doldurul-

ması betonun dayanım ve dayanıklılığını arttıracaktır. Ancak, 

beton içindeki boşluk sisteminin sürekli ve dolanbaçlı yapısı ve 

boşlukların tamamen boş olmaması nedeniyle polimer emdi-

rilmiş betonlarda düşük viskoziteli polimer kullanılması gerek-

lidir. Metilmetakrilat ve stiren monomerleri düşük viskoziteleri 

ve fiyatları nedeniyle bu amaçla sıkça kullanılmaktadır 16,23 . 

Beton içine emdirilen monomer sonradan polimerize olarak 

boşlukları tam olarak doldurmaktadır. Polimerizasyon üç yön-

temle oluşmaktadır 5 . Ön polimer ve katalizör kullanarak oda 

sıcaklığında polimerizasyon oluşabilir, ancak süreç çok yavaş 

olup kontrol imkanı düşüktür. Gama ışınları radyasyonu ile oda 

sıcaklığında polimerizasyon hızlandırılabilir, ancak sağlık şart-

ları nedeniyle sakıncalı bir yöntemdir. Üçüncü yöntem ise en 

çok kullanılan yöntem olup, monomer–katalizör karışımı beto-

na emdirilir ve daha sonra polimerizasyon 70-90 C sıcaklıkta 

buhar veya su küründe oluşur.

Betona polimer emdirme teknolojisi oldukça zorlu süreçler 

içermektedir. Yapıdaki betona polimer emdirme teknikleri 

geliştirilmiş olsa da, polimer emdirilmiş betonlar çoğunlukla 

tesislerde prefabrik elemanlar olarak üretilmektedirler. Tipik 

polimer emdirme işlemi aşağıdaki adımları içermektedir 5 :

 Normal beton elemanların dökümü: Polimer emdirme işle-
minden önceki beton  özelliklerinin son ürünün kalitesi açı-
sından fazla bir önemi olmadığı için normal beton elemanla-
rın üretiminde malzeme ve karışım oranlarının belirlenmesi 
aşamasında özel bir hassasiyet gösterilmesi gerekliliği yok-
tur.

 Beton elemanların kür edilmesi: Kalıplar alındıktan sonra 
28 gün, hatta bazen 7 gün rutubetli kür uygulanması yeter-
lidir. Süreci hızlandırmak için bazen ısıl işlem uygulanabilir.

 Kurutma: Betonun kapiler boşluklarındaki suyun tamamen 
boşaltılması için gerekli etkin kurutma şartları (sıcaklık ve 
süre) beton elemanın boyutlarına bağlıdır. Normalde  kul-
lanılan kurutma sıcaklıklarında (105-110°C), 150x300 mm 

boyutlu bir silindir numunenin tam kurutulması için 3-7 gün 
gerekmektedir [5]. Kurutma sıcaklığı 150-175°C’ye yüksel-
tildiğinde tam kurutma için 1-2 gün yeterli olabilmektedir. 
Beton elemanlar hızlı ve tam polimer emdirmeye maruz 
bırakılacaksa kurutulmuş elemanlar içerisindeki hava ta-
mamen boşaltılmalıdır. Ancak,  dayanıklılığın arttırılmasının 
amaçlandığı durumlarda bu işleme gerek kalmadan kuru-
tulmuş numunenin bir gece polimer emdirme işlemine ma-
ruz kalmasıyla yüzeyden itibaren numune kalınlığının yarısı 
ya da dörtte üçü mesafeye polimer emdirilmesi sağlanabil-
mektedir.      

 Kuru betonun monomere yatırılması: Yapıdaki elemanlarda 
yüzeyden polimer emdirme yapılırken, prekast elemanlar 
ise monomer-katalizör karışımına yatırılmaktadır. Beton 
boşluk sisteminin dolambaçlı yapısından dolayı tam emdir-
me çoğunlukla başarılamamaktadır. Sopler ve diğerleri [24] 
su-çimento oranı 0,56 olan 10 cm küp beton numuneleri 7 
gün suda kür ettikten sonra, 4 gün boyunca 150°C sıcak-
lıkta kurutmuşlar ve metilmetakrilat içinde 5 dakikadan 48 
saate kadar sürelerde tutmuşlardır. Kırksekiz saat boyunca 
polimer emdirilen numunelerde polimerizasyondan sonra 
yapılan incelemelerde yüzeyden 3,5 cm derinliğe kadar pe-
netrasyon oluştuğu gözlenmiştir. Penetrasyon derinlikleri 
100 dak., 4 saat ve 8 saatte, sırasıyla, 2 cm, 2,5 cm ve 3 cm 
olarak ölçülmüştür. Dolayısıyla, numunelerdeki boşlukların 
tam olarak polimer ile doldurulması ancak basınç altında 
polimer emdirilmesiyle ile mümkün olacaktır.

 Numunenin korunması: Monomerin buharlaşma yoluyla 
kaybını önlemek için polimerizasyon süresince numunele-
rin çelik kaplar içinde ya da alüminyum folyoya sarılarak 
korunması gerekir. Köprü tabliyelerindeki uygulamalarda 
yüzey kum ile kaplanır. 

 Monomerin polimerizasyonu: Termal-katalitik polimerizas-
yon tercih edilen yöntemdir. Kür sıcaklığının 70-80°C oldu-
ğu durumlarda tam polimerizasyon için gerekli süre birkaç 
saatten, bir güne kadar değişmektedir. Metilmetakrilat 
monomeri kullanılan numuneler 70°C sıcaklıkta hava ile 16 
saat vaya 70°C sıcaklıkta su ile 4 saat kür edildiğinde beton 

dayanımları arasında fark gözlenmemiştir [24].

Polimer emdirilmiş betonların gerilme-deformasyon diyag-

ramları Şekil 7’de görülmektedir. Mikroçatlakların ve boşluk-

ların polimer ile doldurulması betonu daha kırılgan yapmak-

tadır. Gerilme-deformasyon diyagramı dayanımın %75’ine 

kadar doğrusal kalmaktadır. Polimer elastiklik modülü be-

tonunkinin %10’undan fazla olamasa da, polimer emdirilmiş 

betonların elastiklik modülleri normal betonunkinden %50-

100 fazla olmaktadır 16 . Polimer emdirilmiş betonlar su em-
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mediği için rötre ve sünme deformasyonları ihmal edilecek 

boyutlardadır. Birçok çalışma polimer emdirilmiş betonların 

özelliklerinin önceki betonun özelliklerinden etkilenmediğini 

göstermiştir. Sopler ve diğerleri 24  basınç dayanımları 20 

MPa (S/Ç=0,83), 38 MPa (S/Ç=0,56) ve 59 MPa (S/Ç=0,38) 

olan betonlarda polimer emdirme sonunda benzer dayanım-

lar elde etmişlerdir. Diğer taraftan polimer emdirilmiş beton-

lar önceki betonun 3-4 katına kadar basınç dayanımları ile 

daha yüksek çekme ve eğilme dayanımları ve çok üstün da-

yanıklılık özellikleri geliştirirler 16 . 

Şekil 7. Polimer emdirilmiş betonun gerilme–deformasyon 
davranışı 5 .

Polimer emdirilmiş betonların yapısal uygulamaları sınırlı 

kalmaktadır 17 . Ancak, üstün aşınma, donma ve kimyasalla-

ra dayanıklılık özellikleri nedeniyle çoğunlukla beton köprüle-

rin rehabilitasyonunda kullanılmaktadırlar. Cady ve diğerleri 

25  çeşitli kaplama uygulamalarını incelemişler ve sadece 

metilmetakrilat emdirilmesi ile aderans ve dayanıklılık soru-

nu olmadığını gözlemişlerdir. 

4. PREPAKT (ÖNCEDEN YERLEŞTİRİLMİŞ 
AGREGALI) BETON

4.1. Tanımı ve Önemi

Prepakt beton iri agregaların maksimum doluluğu sağla-

yacak şekilde kalıp içine yerleştirilmesinden sonra oldukça 

akıcı kıvamda olan çimento hamuru veya harcın kalıbın içine 

enjekte edilmesi ile üretilen bir beton türüdür. Normal beto-

nun döküm ve sıkıştırma işlemlerinin zor olduğu durumlarda 

prepakt beton tercih edilebilir. Geometrisi karmaşık olan yapı 

elemanlarında ve ağır betonun iyi bir şekilde yerleştirilme-

sinde sorun çıktığında prepakt beton tekniği uygulanabilir. 

Ayrıca, prepakt beton tamir işlerinde, su tutma yapılarında 

ve büyük hacimli yapı elemanlarının inşaatlarında başarıyla 

uygulanabilmektedir 26,27 . Beton içinde belirli yerlere gö-

mülü elemanlar yerleştirilmesi gerektiği durumlarda prepakt 

beton uygulaması kolaylık sağlamaktadır. Nükleer radyas-

yona karşı kalkan görevi yapacak betonlarda da ayrışmayı 

önleyebilmek için ağır iri agrega ile ince agreganın ayrı ayrı 

yerleştirildiği prepakt beton uygulaması avantajlı olabilmek-

tedir 5 . Ayrışma riskinin çok az olması nedeniyle prepakt 

beton su altında beton dökümü uygulamalarında da başarılı 

bir şekilde kullanılmaktadır. İri agreganın uniform dağılımı 

nedeniyle ekspoze agrega yüzeyli beton uygulamaları için 

de prepakt betonlar yararlı olabilmektedir. Kütle beton üre-

timinde prepakt beton uygulamasıyla yerleştirilen borularda 

döküm öncesi soğuk su dolaştırılmasıyla   hidratasyon nede-

niyle sıcaklık artması önlenebildiği gibi, soğuk havada beton 

dökümünde benzer uygulamayla borularda önceden sıcak 

buhar dolaştırılmasıyla donma riski azaltılabilmektedir 5 .  

4.2. Malzemeler ve  Karışım Oranları, Üretimi ve Yerleş-

tirilmesi

Prepakt beton uygulamasında iri agrega olarak çakıl ya da 

kırmataş agrega kullanılmaktadır. Agrega en büyük tane 

boyutu, kalıp boyutları ve donatı sıklığının elverdiği ölçüde 

büyük seçilmesinde yarar vardır. Agrega çimento hamuru 

aderansının olumsuz etkilenmemesi için agregalar temiz ve 

yüzeyleri pürüzlü olmalıdır. 

Prepakt betonda iri agrega hacmi %65-70 civarında olmakta-

dır. İri agregaları önceden yerleştirilmiş ve aralarındaki boş-

luklar harç ile doldurulmuş prepakt betonda agrega karışımı 

kesikli granülometriye sahip olmalıdır (Çizelge 7). Böylece iri 

agrega tanelerinin hem birbirlerine temas eden bir koordi-

nasyonda bulunmaları hem de tanelerin arasında hamur ya 

da harçla doldurulacak yeterince boşluk oluşması sağlanmış 

olmaktadır. Agregaların kalıba yerleştirilmesi sırasında müm-

künse vibrasyon uygulaması ve enjeksiyon öncesi agregala-

rın ıslatılması önerilir. Yine önceden kalıp içine 2 m aralıklar-

la yerleştirilmiş olan yaklaşık 3,5 cm çaplı delikli borulardan 

basınç altında hamur ya da harç kalıp içine pompalanmakta 

ve harç seviyesi yükseldikçe  borular dışarıya çekilmektedir. 
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püskürtme beton uygulamalarında sağlanacak kalite düzeyi 
büyük oranda uygulayıcı yada operatörün bilhassa hortumun 
püskürtme ucunu kullanımındaki beceri ve deneyimine bağlıdır. 

Püskürtme esnasında tıkanmaları önlemek ve karışımın ile-
tildiği boruların çaplarının (dolayısıyla püskürtme basıncının) 
arttırılmasına yol açmamak için kullanılan iri agrega hacmi ve 
aynı zamanda iri agrega en büyük tane boyutu azaltılmalıdır. 
Püskürtme işleminin başarılı olabilmesi agrega karışımının 
granülometrisine de bağlıdır 4 . Şekil 8’de püskürtme beton 
için uygun granülometri bölgesi gösterilmektedir 28 . Lifle-
rin kullanıldığı püskürtme beton uygulamalarında bazen lif 
miktarına bağlı olarak püskürtülen yüzeyde kullanılan hasır 
donatı miktarı azaltılabilmektedir.

 Püskürtme beton uygulamalarında iki farklı yöntem kullanıl-
maktadır. Daha yaygın olarak kullanılan kuru sistemde çimen-
to ve agrega karışımı kuru olarak karıştırılır ve bu karışım boru 
veya hortum içinde hava basıncı ile hortumun ucuna iletilir. Hor-
tumun ucundaki kuru karışıma burada basınçlı su ilave edilir ve 
bu şekilde ıslak hale getirilen karışım püskürtme tabancasından 
yüksek hızla betonlanacak yüzeye püskürtülür. Yaş sistemde ise 
çimento, agrega ve su önceden karıştırılır.Yaş karışım basınçlı 
hava veya pompa basıncı ile hortumun içinden püskürtme ta-
bancasına iletilir. Burada yaş karışım basınçlı hava ile yüksek 
hızda betonlanacak yüzeye püskürtülür.

Her iki sistemin başarıyla uygulanabilmesine rağmen, yaş 
sistemde karışıma ilave edilen su miktarı ve dolayısıyla be-
tonun kalitesi daha iyi kontrol edilmektedir. Ayrıca, yaş sis-
temde tozuma daha az olmakta ve dolayısıyla daha sağlıklı 
çalışma şartları oluşmaktadır. Diğer taraftan kuru sistem 
boşluklu hafif agregaların kullanıldığı durumlar için daha uy-
gun olup, daha uzun mesafelere püskürtme imkanı verirken, 
geri tepme oranı ise daha yüksektir. Üzerinde akan su bulu-
nan yüzeylerin betonlanmasında kuru sistem priz hızlandırıcı 

kullanılmasına uygun olduğu için daha avantajlıdır. 

Püskürtme beton uygulamasındaki en önemli sorun püskür-

tülen beton karışımının yüzeye yada önceden püskürtülen 

tabakaya yapışmadan geri tepmesi veya püskürtüldüğü anda 

yapışan betonun daha sonra kendini tutamayıp dökülmesi-

dir. Bu nedenle karışım ne çok ıslak ne de çok kuru olmalıdır. 

Püskürtme betonda geri tepme miktarı karışım tasarımına 

(çimento, agregalar, mineral ve kimyasal katkılar, su-çimento 

oranı ve karışımın yapışma kapasitesi), uygulama tekniğine 

(iletim ekipmanları, hortum ucundan püskürtme hızı, hortum 

çapı) ve şantiye şartlarına (uygulayıcı elemanın deneyimi, 

uygulanan yüzeyin tipi, tabaka kalınlığı, ortam sıcaklığı, vs.) 

bağlıdır 30,31,32 . Minimum geri tepme ve dökülme için en 

uygun kıvam önceden belirlenmelidir. 

Pfeufer ve Kusterle 33  kuru sistem püskürtme beton uygu-

lamalarında çok sayıda reolojik ölçüm yaparak iri agreganın 

püskürtülen tabakanın içine daha iyi gömülmesi için matris 

fazının iri agregayı saran kısmındaki göreceli viskozitesinin 

düşük olması gerektiğini ve uygulanan tabakanın sarkma-

ması için beton karışımının kayma eşiği değerinin mümkün 

olduğunca yüksek olması gerektiğini göstermişlerdir. Karı-

şımdaki iri agregaların geri tepme olasılıkları daha yüksek-

tir. Genellikle geri tepme oranı ilk tabakalarda ve tavana 

yapılan püskürtmelerde daha yüksektir. Tavanlarda bu oran 

%50’ye çıkarken, döşemede %15’ler civarındadır 15 . Geri 

tepen malzemenin kaybından çok bu malzemenin serbest bir 

şekilde donatı arkasında kalması, ya da biriktiği yerde üzeri-

ne yeni püskürtme uygulanması ve zayıf bağlantı yaratılması 

sorun olmaktadır. Bu nedenle en doğru işlem geri tepen mal-

zemenin hemen temizlenmesi ve uzaklaştırılmasıdır. Ayrıca 

döküldüğü tabakanın iri agrega miktarının azalması nedeniy-

le rötre olasılığı da artacaktır 15 . Lifli püskürtme betonlarda 

liflerin yüzeyden sekmesi veya dökülmesi oranının karışımın 

agrega/çimentolu malzeme oranıyla arttığı belirlenmiştir 

29 . Püskürtme betonlarda poliproplen liflerin çelik lifle-

re oranla daha az geri tepme yaptığı da gözlenmiştir 34 . 

Bindiganavile ve Banthia 35  mineral katkıların kuru sistem 

püskürtme betonda geri tepmeye etkilerini incelemişler, silis 

dumanının  liflerin geri tepmesini önemli oranda azaltttığını, 

silis dumanı ve metakaolinin birlikte kullanımının hem geri 

tepmeyi azalttığını hem de yeterli tokluk değeri kazandırdı-

ğını gözlemişlerdir. 

Püskürtme işlemine başlandığında hortumun ucundan ho-

mojen bir karışım geldiğine emin oluncaya kadar esas be-

tonlanacak yüzeye püskürtme yapılmamalıdır. Uyulması 

gereken kurallar arasında hortum ucunun yüzeye dik mesa-
Şekil 8. Püskürtme beton için önerilen agrega tane dağılımı 

bölgesi 4 .
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fesinin 0,5-1 m arasında olması, düşey ve eğimli yüzeylerde 

püskürtme işlemine yüzeyin alt kısmından başlanması, püs-

kürtme işlemine tabakalar halinde devam edilip üst taraflara 

ulaşılması gelmektedir. Püskürtülen yüzeyde hasarlı kısımlar 

varsa bunların temizlenmesi, genelde yüzeyin toz, kir ve zayıf 

malzemelerden arındırılması gereklidir. Onarım yapılan beto-

narme yüzeylerde donatılarda korozyon varsa öncelikle do-

natıların korozyon ürünlerinden tamamen temizlenmesi uy-

gun olacaktır. Püskürtülen yüzeyde mevcut donatıların arka 

tarafları en az 20-30 mm açılmalı ve temizlenme yapıldıktan 

sonra püskürtme işlemi sırasında buraların beton ile tama-

men dolması sağlanmalıdır. 

Püskürtme beton tabakalar halinde uygulandığı için önceki 

tabakanın bir miktar priz yapması ve yeterli dayanıma ulaş-

ması beklenmelidir. Priz hızlandırıcı katkı kullanılması bu sü-

reyi kısaltabilir. Tabaka kalınlıkları uygulayıcının deneyimine 

bağlı olmakla birlikte tavanlarda en fazla 30 mm, düşey ele-

manlarda ise en fazla 50 mm olmalıdır.

Püskürtme beton karışımlarında en uygun su-çimento oran-

ları 0,35-0,50 arasındadır. Püskürtme harcı uygulamaların-

da 1:3,5-1:4,5 oranları uygun olup iyi kalite ve granülometride 

kum kullanılmalıdır. Püskürtme betonlarda en büyük tane 

boyutu 25 mm olmalı, ancak iri agrega hacmi normal betona 

kıyasla biraz azaltılmalıdır.

5.3. Önemli Özellikleri

Püskürtme betonun kür edilmesi özellikle önemlidir. Yüzey 
alanı/hacim oranı yüksek olduğundan hızlı kuruma riski yük-
sektir. Bu nedenle ACI 506.R-05’de belirtilen kurallar dikkat-
lice uygulanmalıdır 36 . Püskürtme betonun 5 MPa basınç 
dayanımına ulaşıncaya kadar dondan korunması önerilmekte, 
eski betona aderansının en az 1 MPa, kaya yüzeylere aderan-
sının ise en az 0,5 MPa olması gerektiği belirtilmektedir 28 . 

Püskürtme betonun kalite kontrolu için kalınlığı en az 100 mm 
olan 1000x1000 mm veya 600x600 mm boyutlarında panelle-
re aynı beton karışımının püskürtülmesiyle elde edilen numu-
neler aynı şartlarda kür edildikten sonra plaka yükleme deney-
lerine tabi tutulurlar, ya da panellerden çıkarılan 75x125x600 
mm prizma numuneler üzerinde eğilme deneyleri yapılır. Aynı 
zamanda panel numunelerden karot numune çıkarılıp beton 
basınç dayanım sınıfları belirlenir 28 . Saw ve diğerleri 37  ıs-
lak karışım lifli püskürtme beton panel numunelerden kestikleri 
karot numuneler üzerinde tek eksenli ve çok eksenli basınç de-
neyleri yaparak elasto–plastik davranışı izlemişler ve lif miktarı 
ve oryantasyonunun etkilerini araştırmışlardır. Diğer taraftan 
püskürtme beton yerinde uygulamalarından karot numune ke-

silerek kalite kontrolü de yapılmaktadır. Lee ve diğerleri 38  ka-

lıcı tünel püskürtme beton uygulamalarında normal ve yüksek 
performanslı püskürtme betonların servis ömrü boyunca daya-
nıklılıklarını incelemişlerdir. Laboratuvar deneylerinin sonuçları 
her iki püskürtme betonun  donma–çözülme tekrarlarına daya-
nıklılıklarının iyi olduğunu ve karbonatlaşma derinliğinin yüksek 
performanslı betonda daha az olduğunu göstermiştir.  

6. SU ALTINDA DÖKÜLEN BETON

6.1. Tanımı ve Önemi

Su altında beton dökümü tasarımı ile üretim, taşıma ve yer-
leştirme aşamaları açısından normal betondan farklılık gös-
termektedir 4,39 . Bilhassa iletim ve yerleştirme açısından 
özellik ve zorluklar göstermesi nedeniyle teknik olarak kaçı-
nılmaz zorunluluklar olmadıkça doğrudan su altında beton 
dökümünden sakınılmalıdır. Ancak köprü ayaklarının, liman 
yapılarının ve bazı açık deniz yapılarının inşaatında ve ona-
rımında ise su altında beton dökümü zorunluluk olmaktadır. 

6.2. Malzemeler, Karışım Oranları, Üretimi ve Yerleştirilmesi

6.2.1. Taşıma Yöntemi

Su altında beton dökümünde kullanılan en eski yöntemdir. 
Beton su altında döküleceği yere çuvalların içinde (Şekil 9) 
veya altı açılabilen kapalı kovalarla (Şekil 10) taşınmaktadır. 
Çuvallarla taşımada ayrışma olmaması için taşıma mesafesi, 
hızı ve içinde taze beton bulunan çuvalın geçirimsizliği önem 
kazanmaktadır. Su altında beton döküleceği yere indirilen çu-
vallar dalgıçlar yardımıyla yerine yerleştirilir ve birbirlerine 
aderans yapacak şekilde bağlanması için uygun şekilde dizi-
lir ve kenetlenir (Şekil 9). Bu şekilde yerleştirilen çuvallardan 
çok az miktarda sızan çimento hamuru sertleşme sırasında 
kenetlenmenin ve bütünlüğün sağlanmasında yardımcı olur. 
Bu yöntem çoğunlukla su altında yapıların küçük boyutlu 

onarım işlerinde kullanılır 40 . 

Şekil 9. Su altında beton dökümü (çuval yöntemi) 4 .
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6.2.2. Sürekli İletim Yöntemi

Su altında sürekli iletim yoluyla beton dökümünde kullanılan 

en yaygın yöntem tremi yöntemidir. Tremi üst ucu huni şek-

linde olan bir borudur 6,18,41 . Tremi yöntemiyle su içindeki 

dar ve derin kalıplar içine ve doğrudan su altı zeminine beton 

dökümü yapılabilmektedir (Şekil 11). Boş durumdaki tremi su 

altına dik olarak indirilmekte ve üst ucundaki huni şeklindeki 

kısımdan taze beton beslenmekte ve boru dolu hale getiril-

mektedir (Şekil 12). Borunun yukarı çekilmesiyle taze beton 

yer çekimi etkisiyle borunun alt ucundan akmaktadır. Tremi 

borusu su altına indirilirken su ile dolmasını önlemek için 

borunun alt ya da üst ucundan tıpalama işlemi yapılmalıdır. 

Temel amaç tremi borusunun içinin devamlı taze beton ile 

dolu tutulması ve hiç bir surette deniz suyunun girmesine 

olanak tanınmamasıdır. Bu nedenle beton dökümü sırasında 

tremi borusu  beton döküm hızıyla uyumlu bir şekilde yukarı 

çekilirken alt ucu sürekli dökülen taze beton içinde kalması 

gerekmektedir.

6.3. Önemli Özellikleri

Tremi betonu boru içinde kolay hareket edecek ve boruyu tı-

kamayacak kıvamda olmalıdır. Bu amaçla genelde 15-20 cm 

çökmeli beton kullanılır ve ayrışma olmadan akıcılığı sağla-

mak amacıyla kum miktarı toplam agreganın %40-50’si ora-

nında olmalıdır. Ayrıca, çimento dozajı da %10 kadar fazla 

tutulmalı 42 , gerektiğinde su azaltıcı kimyasal katkılar ya 

da mineral katkılar kullanılmalı 18  ve ayrışmayı önlemek için 

kohezyon arttırıcı katkılar katılmalıdır. 

Şekil 10. Su altında kova ile beton dökümü a) kova dolu, b) 

boşaltma işlemi 39 .

Şekil 11. Su altında tremi ile beton dökümü a) dar ve derin 

kalıplara, b) zemine 39 .

Tremi yöntemiyle su altında beton yerleştirilmesinde kullanı-

lacak borunun çapı betonun en büyük agrega tane boyutu-

na göre belirlenmektedir. En büyük tane boyutu 20 mm olan 

betonlarda 150 mm çaplı, en büyük tane boyutu 40 mm olan 

betonlarda ise 200 mm çaplı tremi boruları kullanılması öne-

rilmektedir 18 .

Şekil 12. Su altında tremi yöntemi ile beton dökümü 4 .

Bazı durumlarda su altında sürekli beton iletiminin sağlanabil-

mesi için beton pompaları da kullanılmaktadır 4 . Küçük ölçekli 

dökümlerde ve durgun sularda bu yöntem kullanılabilir. Bu yön-

temde de pompa borusu sürekli olarak dökülen taze beton için-

de tutulmalıdır. Pompalama hızı ayarlanarak betonun istenen 

su-çimento oranında kalıba yerleşmesi sağlanabilir. Bu amaçla 
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taze betonda mineral ve kimyasal katkılar kullanılmalıdır. Be-

tonun viskozitesini arttırıcı tedbirler betonu ayrışmaya dirençli 

hale getirirken, olası priz gecikmelerine karşı çimento dozajı ön 

deneylerle ayarlanmalıdır. Pompalama yoluyla su altında beton 

dökümünde betonun yatay hareketi 3-5 m ile sınırlandırılmalıdır.   

7. SONUÇLAR

Bazı özel beton tipleri önemi, kullanım amaçları, karışımların-

da kullanılan malzemeler ve karışım tasarım oranları ile taze 

ve sertleşmiş haldeki mühendislik özellikleri ve inşaat sektö-

ründe uygulama alanları açısından tartışılmıştır. Beton tek-

nolojisi kitaplarındaki teorik ve uygulamalı bilgiler ile bu tip 

betonlar üzerinde yapılmış araştırmaların bazılarında elde 

edilen sonuçlar taranmış ve hazır beton sektörünün bilgisine 

ve kullanımına sunulmuştur. Birçok durumda özel betonların 

bazı özel amaçlar ve uygulama teknolojileri ve kullanım yön-

temleri açısından vazgeçilmez ve/veya normal betona göre 

daha avantajlı ve ekonomik olduğu görülmektedir.  
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