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ÖNSÖZ
Elinizde tuttuğunuz bu kitap henüz bir asrı doldurmamış olan genç Cumhuriyetimizin gelişme sürecinde, bu hızlı gelişmeye önemli düzeyde katkılar
sağlamış olan Türk Çimento Sektörünün yakın
geçmişindeki kısa bir dönemin anlatısıdır.
İlk çimento fabrikasını 1911 yılında kurmuş olan
bu sektör, o tarihten sonra ülkemizin uzun yılları
savaşlarla, ekonomik, politik ve sosyal çalkantılar
ile geçirmiş olması nedeni ile ancak 1950 li yıllardan itibaren toparlanmaya ve büyümeye başlayabilmiştir.
Bu anlatı, sektörümüzün bu gün ulaştığı durumu
şekillendiren ilk 7 yıllık kısa bir dönemin, sektöre
hızlı bir büyüme ivmesi kazandıran bir çalışmanın
öyküsünü ve bu gününü anlatmaktadır.
Tarihsel metinler, geçmişle günümüz arasında
yakınlık kurarak, geçmişin deneyimlerinden ve ön
görülerinden günümüzün kuşaklarının yararlanmaları için güvenilir zemin hazırlar.
Aşağıda tarihçesi verilen bu proje de, 1970 li yıllar öncesinde sektörümüze emek veren “çimentocularımızın”
deneyimlerinden esinlenerek başlatılmış ve tamamlanmış bir çalışmanın ürünüdür.
Bu öykünün yazılması, anılan yedi yıllık süreci bizzat yaşamış olan kişilerin yurt içinde ve dışındaki
arşivleri titizlikle incelemeleri, belgelendirmeleri
ve kaleme almaları sureti ile mümkün olabilmiştir. Sözü geçen kişiler, başlığı “Çimento Araştırma
ve Geliştirme Merkezi” olan Projeyi UNIDO adına o
tarihte Yöneten Mr. Sigmund Abaffy, TÇMB adına
kendisi ile beraber çalışan o dönemin TÇMB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Faruk Yağız ve yine bu proje
için TÇMB tarafından görevlendirilen TÇMB E.Eğitim ve Değerlendirme Müdürü Çağlan Becan’dır.

TÇMB, tüm çimento sektörünü tek bir çatı altında toplayan bir birlik olmanın ötesinde; sektöre
yönetsel ve teknik açıdan öncülük ve uluslararası
platformda sözcülük eden, bünyesindeki AR-GE
Enstitüsü ile sektörün inceleme, analiz, araştırma
ihtiyacına yanıt veren, düzenlediği seminer, konferans, sempozyumlarla kamu kurum ve kuruluşlarını, kamuoyunu aydınlatan gerçek bir okuldur.
TÇMB Ar-Ge Enstitüsü bugün ulusal ve uluslararası düzeyde çimento ve ilgili ürünlere “CE” belgelendirmesi yapan kuruluşlara referans laboratuvarı olarak hizmet vermenin yanı sıra, Ar-Ge
İnovasyon Projeleri ile de inovatif ve üretken bir
yapıya kavuşturulmuştur.
Ülkenin gelişmişlik düzeyi önemli büyümeler göstermiş, çok işlevli ve çok büyük hacimli yapılar
(oto yollar, tüneller, köprüler, çok katlı binalar, barajlar, havalimanları, kompleks işlevli fabrikalar)
yapılmakta olup buna paralel olarak da ülkenin
ihtiyaçları büyümüş ve çeşitlenmiştir. Bu doğrultuda çimentoda yeni ürün portföyünün sürekli
genişlemesi, yeni, verimli ve uygulanabilir teknolojilerin geliştirilmesi, çimento ve betonda yüksek
dayanımlı ürün keşfi ve yeni iş alanlarının belirlenmesi yönünde yapılan çalışmalara destek vermek üzere ARGE Enstitüsü beklentilerin ötesine
geçmiş, hizmet çerçevesini ve kalitesini genişleterek sektöre katkıda bulunmuş ve bulunmaya
devam etmektedir.
Çevre kirliliği, küresel ısınma, doğal kaynakların
tüketilmesi gibi dünyamızın ve geleceğimizin önde
gelen sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve
bu çerçevede yenilenebilir enerji kullanımını özendirmek de Enstitü’nün öncelikleri arasındadır. Yapılan araştırma çalışmaları ile, sıfır atık yaklaşımı ve döngüsel ekonomi kapsamında farkındalık

yaratmaya ve sürdürülebilir çimento üretimi için
çözümler sunmaya çalışılmaktadır.
Bu vesile ile yukarıda isimleri verilen sektör mensuplarına ve bu süreçte konunun gündeme geldiği
günden itibaren her türlü desteği sağlayan Birlik
CEO’su Ismail Bulut’a ve TÇMB çalışanlarına, bu
projeye Ar-Ge Enstitüsü kuruluş aşamasında finansal ve teknik destek veren UNIDO’ya, Projeye
“İkili Yardım” olarak önemli destekler sağlayan
Federal Almanya, Fransa, Danimarka ve Japonya
Hükümetlerinin dönem Büyükelçilerine, şahsım
ve TÇMB adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.
M. Şefik TÜZÜN
Başkan
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
Kasım 2017
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BİR BAŞARININ ÖYKÜSÜ
1968-1981

TARİHÇE
“Bir Başarının Öyküsü” başlığı altında hazırlanmış olan bu Doküman, T.C. Resmi Gazete’nin 14
Mayıs 1975 tarih ve 15236 sayılı kararname içinde TUR/72/034: United Nations Development
Programme Project of the Government of Turkey
(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türk Hükümeti Projesi) olarak yer almış olan “Çimento
Araştırma ve Geliştirme Merkezi” nin “Yazılı Tarihi” dir.
Ancak Projenin bu şekilde T.C. Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmesi öncesinde ön rapor diyebileceğimiz nitelikte ve “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesi” başlığı ile bir doküman
daha hazırlanır ve bir nevi ön bilgilendirme olarak,
ilgili olabilecek kişi ve kuruluşlara dağıtılır.
Bu rapor, projenin fiilen başlatılması öncesinde
kısa süreli olarak Türkiye’ye gelen U.Haese (Ekim
1968), Mr. Borner (1970 ) ve (1971) ve keza H.Boeck’in gözlemleri esas alınarak hazırlanır.
Raporda yapımı kararlaştırılmış olan Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin UNIDO/
UNDP ve T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’nın katkıları ile gerçekleştirileceği belirtilir, Türkiye’deki çimento sektörü ve fabrikaları
hakkında bilgi verilir ve söz konusu Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesinin 3. Beş Yıllık
Kalkınma Döneminde (1973-1977) gerçekleştireceği anlatılır.
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Raporda ayrıca Türk çimento sektörünün sorunları ve eksiklikleri anlatılmakta, projenin uzun ve
kısa dönemli amaçları belirtilmektedir.
Kurulacak Merkez için gereken personelin nitelikleri, yapılacak eğitimler ve sağlanacak teçhizatın
listeleri verilir, yabancı uzmanların hangi aşamalarda gönderileceği, bunların görevleri, hizmet
süreleri belirtilir ve projenin başlatılması ve uygulanmasına ilişkin kronolojik tarihler verilir.( EK 1 )
İkinci bir ön rapor, bu kez daha ayrıntılı olarak
yine UNIDO Uzmanları C.E. Rydeng ve A. Madsen
tarafından 22 Temmuz - 2 Ağustos 1973 tarihleri arasında hazırlanır ve 3 Ağustos 1973 tarihinde
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’ne takdim
edilir.
Raporun hazırlanma aşamasında üst kademedeki
UNDP yöneticileri tarafından, Türkiye’de Türkiye
Çimento Sanayi TAŞ, Devlet Planlama Teşkilatı
ve T.C. Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ile
görüşmeler yapılarak raporun daha güncel hale
getirildiği görülmektedir.
Asıl projenin bir taslağı niteliğinde olan bu raporda
Türkiye’deki çimento sektörünün mevcut durumu
ayrıntılı olarak anlatılmakta, sektörün eksiklikleri, geliştirilmesi için verilmesi gereken hizmetler
sıralanmakta, sağlanması gereken yabancı uzmanların nitelikleri, hizmet süreleri, sektördeki
teknik elemanların yurt içinde ve dışında nasıl

eğitilecekleri belirtilmekte, tüm bu hizmetler için
gerekebilecek bütçeler (UNIDO tarafından ve Türk
Hükümetince sağlanacak katkılar) verilmektedir.
(EK 2)
Daha sonra da, bu taslağa dayanılarak yukarıda
yer alan tur/72/034 kodlu proje hazırlanır ve yürürlüğe girer. (EK 3)
Anılan projeyi Türk Hükümeti adına T.C. Dışişleri
Bakanlığı’ndan Tansuğ Bleda, İcra Organı (UNIDO)
adına Sixten Heppling imzalamışlardı.
Gündeme gelişi ve Türk Hükümeti’ne takdimi
Ağustos 1973, başlama tarihi Ocak 1974 olan Projede, Türk Hükümeti’nin katkısı 24.330.000 TL,
UNDP nin katkısı 195.900 ABD Doları olarak yer
almıştı. (Türk Hükümeti’nin katkısı, 1975 yılında
1$=15,30 TL paritesine göre: 1 600 000 $ a denk
idi).
Projenin birinci bölümünde ilk çimento fabrikası
1911 yılında kurulan Türk çimento sektörünün gelişmesi anlatılır, kamu ve özel sektörün çimento
üretimindeki payları belirtilir.
Türk çimento sektöründe kamu payının hızla
yükselmesi 1953 yılında Türkiye Çimento Sanayii
TAŞ’nin kuruluşu ile hızlanır. O tarihin öncesinde
Kamu’nun sadece iki çimento fabrikası (Sivas ve
Ankara) bulunmakta idi.
1954 yılı başında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapılmak üzere Türkiye Çimento Sanayi TAŞ tarafından 20 çimento fabrikasının ihalesine çıkılır. 1972
yılında kamunun toplam kapasitesi özel sektör
kapasitesini geçer. O yıl özel sektörün payı %45,
kamunun payı %55 idi.
Planlı dönemlerin başlaması ile sektör de büyümesini sürdürür.
Projenin birinci bölümünde, üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde(1973-77) çimento üretiminin %12,3 artacağı tahmin edilir.(*)

Projenin gerekçesinde, çimento fabrikalarında
mevcut otomatik kontrol sistemlerinin iyi eğitilmiş
teknisyenlerin bulunamaması nedeni ile, kalite
kontrolünün yeterli düzeyde yapılamadığı, ayrıca
birkaç klasik tip çimento dışında, önemli yapıların
(barajlar, tüneller vs.) gerektirdiği tipte çimentoların üretilmediğine değinilerek bu eksikliklerin en
kısa sürede giderilmesi gerektiği vurgulanır.
Projenin Resmi Gazetede yayınlanma tarihi her ne
kadar Mayıs 1975 ise de, Türk çimento sektöründe
böyle bir araştırma merkezine ihtiyacın duyulduğu, çok daha önceki yıllarda zamanın çimentocuları tarafından gündeme getirilmişti.
Bu ihtiyacı ilk belirten “Çimentocu”, 1956-1959 yılları arasında Çimento Sanayii A.Ş. Genel Müdürü
olan Burhan Ulutan’dır. (EK 4)
Mart 1956’da Çimento Sanayii Genel Müdürlüğü’ne atanmasından önce Hazine Genel Müdürü
konumunda bulunan Burhan Ulutan anılarında(**), 1953 yılında, Emlak Bankası ve İş Bankası’nın ortaklığı ile kurulan Türkiye Çimento Sanayii
A.Ş.’ ne, ülkemizde 10 adet yeni çimento fabrikasının kurulması ve işletilmesi görevinin verildiğini anlatır. Bu amaçla da söz konusu fabrikaların
Alman Krupp, Klockner Humboldt ve Fransız Five
Lille firmalarına yaptırılmasına karar verildiğini
yazar.
UNIDO’nun katkılarının(***) projenin uygulama
aşamalarında ortaya çıkacak yeni ihtiyaçların
karşılanması için ve özellikle projenin, uzun vadeli amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için artırılmasının gerekebileceği proje dokümanında ifade
edilmektedir.
Gerçekten de, UNIDO’nun katkısı projenin uygulanması sırasında gerektikçe yapılan revizyonlar
ile yükseltildi ve sonuçta, toplam UNIDO katkısı
projenin yürürlüğe girdiği 14 Mayıs 1975 tarihin-

(*) Burada ilginç bir duruma değinmekte yarar var. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde Türkiye’nin fiili çimento üretimi şöyle gerçekleşti: 1973 yılı 8.840.000 t; 1974 yılı 9.040.000 t; 1975 10.850.000 t; 1976 12.392.000 ton ve 1977 yılı 13.832.000 ton. Bu rakamlara göre
1973-1977 yılları arasında ortalama fiili yıllık artış oranı %11,86 bulundu.
1973 yılında, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Döneminde (1973-1977) %12,3 artacağı tahmin edilen çimento üretiminin, o dönemde fiilen
%11,86 artış olması 5 yıl önce yapılan tahminlerin gerçeğe ne kadar yakın olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.
(**) Dinmeyen Hasret – Burhan Ulutan – Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2001. (S:147) (EK 4)
(***) Bu katkılar genelde Uzman görevlendirmek, Burs vermek, Eğitim (yurt içi ve dışı) düzenlemek ve en çok da laboratuvar teçhizatı
sağlamak şeklinde olmakta, ancak Proje dokümanında bu katkıların parasal karşılığı yer almaktadır.
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(*) Resmi Gazete, 14 Mayıs 1975-Sayı 15236
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Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Örgütü - Türk Çimento Sektörü için Ulusal Planlama ve
Araştırma Merkezi Misyonu
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deki 195.900 dolardan, 13 Mayıs 1983 tarihinde
yapılan son revizyon ile 1.086.900 dolara çıkartıldı.
(yaklaşık 5,5 misli yani %554 artış)

lığı’na, kurulması öngörülen Çimento Araştırma
ve Geliştirme Merkezi Projesi konusunda bilgi arz
eder ve bir ön onay talebinde bulunur.

Proje dokümanında 24.330.000 TL olarak gösterilen Türk Hükümeti’nin katkısı o tarihteki Amerikan Dolarının paritesine göre (1ABD $=15,30 TL)
1.600.000 $’a denk idi.

Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin bu yazısına, Müsteşar Turgut
Özal imzası ile 21.09.1968 gün ve 3.30.3.10-3-687502 sayılı yazı ile cevap verir ve yakın bir tarihte yılda 10 milyon ton çimento üretecek konuma
gelecek olan çimento sektörümüz için söz konusu
Merkez Projesinin hazırlanarak acilen DPT Müsteşarlığı’na ulaştırılmasını talep eder. (EK 6 )

Bu çerçevede çalışmalar TÇMB’nin zaten çok
daha önceki tarihlerde satın alınmış olan arsayı
bu amaca tahsis etmesi ile başladı, ayrıca, yapılacak Enstitünün açılan yarışma ile seçilen mimari
büroya yaptırılan Projesinin bedelini, daha sonra
da bu Proje esas alınarak inşa edilecek (toplam
kapalı alanı 6250 m2 olan) binaların inşaat giderlerini TÇMB karşıladı.
Gelecek yabancı uzmanların çalışmalarının, Merkezin yapımı tamamlanana kadar Türkiye Çimento
Sanayii T.A.Ş. Planlama Dairesi Başkanlığı bünyesinde kendilerine tahsis edilen mekanlarda yürütmesi kararlaştırıldı.
Burhan Ulutan bu konuda anlaşma yapmak üzere
gittiği Almanya’da, Düsseldorf’ta bulunan “Alman
Çimento Üreticileri Birliği” ni ziyaret eder, Türkiye’ye döner dönmez de zamanın Sanayi Bakanı
Samet Ağaoğlu’na bu ziyaretinden söz eder ve çok
beğendiği bu Alman Çimento Üreticileri Birliğinin
bir benzerinin de Türkiye’de Çimento Üreticileri
tarafından kurulmasını önerir, onun onayı üzerine
de Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği kurulur.
(1957) (EK 31)

Bu protokolde kurulmasına karar verilen merkezin kuruluş gerekçeleri anlatılır ve merkezin yapımı için ODTÜ karşısındaki bir alanda 80-100 000
m2 lik bir arazinin birlikçe satın alınmasına karar
verilir. Bu arazi bedelinin 1 500 000 TL civarında
olacağı, binaların yapımı için 4 milyon TL harcanacağı, binalara konulacak laboratuvar teçhizatının
da 2 500 000 TL ‘na mal olacağı belirtilir.
Merkez hizmet vermeye başladıktan sonra da işletme gideri olarak yıllık 1.000.000 TL’nin bütçeye
konulması gerektiği ifade edilir.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin bünyesinde kurulması tasarlanan “Çimento Araştırma
ve Geliştirme Merkezi” konusunda hazırlanması
gereken bir ön fizibilite çalışması için, Birlik Yönetimi 1968 yılında, (Birliğin kendi uzmanları ile
ve/veya Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.’ den sağlanabilecek elemanlarla yapılmasının mümkün olamayacağı düşünüldüğünden) o yıllarda mühendislik konularında çok güçlü olduğu bilinen ODTÜ’ye
başvurulmasını kararlaştırır.
Ve bu ihtiyaç Metin İplikçi ve Çetin H. Demirman’ın
imzaladıkları 12 Temmuz 1968 tarihli Resmi yazı
ile ODTÜ Rektörlüğüne iletilir. (EK 5)
Bu meyanda konu ile ilgili olarak, Türkiye Çimento
Müstahsilleri Birliği 15.07.1968 gün ve 1207/2 sayılı yazısı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar-
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ODTÜ’nün Araştırma Enstitüsü için hazırladığı 5.12.1968 tarihli rapor

(EK 8 ) te yer alan yazı üzerine ODTÜ Rektörlüğü,
bünyesinden seçtiği üç öğretim görevlisini, ülkemizde çimento sektörüne hizmet vermek üzere
kurulacak bir araştırma merkezinin tasarımını ve
planlamasını yapmak üzere görevlendirir.

- Y. Prof. Dr. Mühendis Doğan Sorguç

Bu Üyeler:

Anılan heyet hemen çalışmalarına başlar ve 6 ay
gibi kısa bir sürede hazırlanan geniş kapsamlı bir
rapor 5.12.1968 tarihinde Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’ne takdim edilir.

- Prof. Dr. Mühendis Tarık G. Somer
( ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı )

(ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü )
- Y. Prof. Y. Müh. Erol Yaltkaya’dır.

DPT Müsteşarlığı’nın TÇMB’ne gönderdiği 21.09.1968 tarihli yazı
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TÇMB’nin, kurulacak Araştırma Enstitüsü’nün finansmanında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde toplanan
“Çimento Fonu”ndan yararlanabilmesi için, bu bakanlık nezdinde girişimde bulunulmasını talep eden 14.06.1969 tarihli yazı
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Rapor, bu amaçla hazırlanan ilk teknik doküman
niteliğindedir.
Bu rapor, çimento sektörünün o gün bulunduğu
durumun irdelenmesini ve ayrıca, hem yatırımların maliyetini azaltacak, hem de çimento üretim
maliyetlerini düşürecek önerileri içermektedir.
Raporda bir çimento fabrikasının kurulumunda
çok önemli olan yer seçimi, hammadde sahalarına yakınlık, tüketim merkezlerine ulaşım olanaklarının dikkatle incelenmesi önerilmekte, ayrıca
Araştırma Merkezi’nin inşaatının öncesinde teknoloji seçimi, uygulanacak prosesler, tasarımlar
konusunun önemine değinilmekte, modern teçhizata sahip geniş bir araştırma merkezinin kurulmasının gerekçeleri verilmektedir.
Bu çerçevede böyle bir merkezin kurulumu için
gereken arazinin büyüklüğü, merkezin içereceği teknik ve idari bölümlerin nitelikleri, istihdam
edilecek personelin sayısı ve özellikleri de raporda
yer alır.
Tesis edilecek merkezin sadece sektöre değil,
ülke ekonomisine de sağlayacağı katkılar ayrıca
belirtilir.
Raporda bunlara ilave olarak ülkemizin ilerideki
yıllarda çimentoya olan ihtiyacının tahminine de
yer verildiği görülmektedir.
1968 yılında Türkiye’de yapılan konut sayısı 80.000
dir. Bu sayının 1972 yılında 130 bine, 1980 yılında
194 bine ve 2000 yılında 619 bine ulaşacağı tahmin edilmiş, o yıllarda çimentonun en çok bina
yapımlarında kullanıldığı dikkate alınarak, İkinci
Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972) sonunda ülkemizin çimento ihtiyacının 12.500.000 ton olacağı
hesaplanmıştır.
(1968 yılında ülkemizde 19 adet Çimento Fabrikası
mevcuttur. 6 fabrika da inşaat halinde bulunmaktadır.)
1969 yılında Almanya’daki “Zohlen Aus Der Zementindustrie” ile, Şubat 1970 tarihinde İngiltere’deki “Cement&Concrete Association” ile uzun
yazışmalar yapılır, bu kuruluşlardan ülkelerindeki
çimento sektörünün genel durumu, ne tür araştırmaların yapıldığı, çalışan sayısı, çalışanların
nitelikleri, laboratuvar üniteleri, her bir ünitenin

fonksiyonu, tesislerin kuruluş maliyetleri ve yıllık
işletme giderlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler derlenir. (*) ( EK 9 )
1968 yılında ve sonrasında, ülkemizde bir “Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin kurulmasına ilişkin gelişmeler kronolojik olarak aşağıdadır:
Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.’ye UNIDO’nun ilk
yardımı: Ekim 1968 de Alman U.Haese ön araştırmalar için Türkiye’ye gelir. (EK 10)
Anlaşılan, UNIDO daha o tarihte Türkiye’de kurulacak olan Çimento Araştırma ve Geliştirme
Merkezi’nin finansmanına yardımcı olması için U.
Haese’yi Ankara’ya göndermiştir. Çünkü Haese,
hazırladığı ilk raporunda bu merkezin kurulması
için gereken finansmanın, Almanya’da uygulandığı
gibi, Türkiye’de üretilen çimentonun beher ton için
küçük bir miktar katkıda bulunulmasını önerir. O
tarihte Almanya’da ton başına 13,5 Fenig (0,135
DM) ödenmekte idi.
O tarihte (1968 sonları) Türkiye’nin Çimento üretimi 4,8 milyon ton idi. Türkiye’de de ton başına
13,5 Fenig ödenmesi halinde, Çimento Araştırma
ve Geliştirme Merkezi için 650.000 DM (o tarihteki
DM paritesine 1DM = 2.25 TL) göre 1.460.000 TL
sağlanması mümkün olacaktı.
U. Haese’nin bu konuda verdiği referanslar şunlardır:
1. E.Siebel
Handbuch der Werkstoffprüfung
Band 3: Die Prufung nicht metallischer Baustoffe,
Springer verlag, Berlin, 1957
2. W.Schulze
Einführung in the Baustoffprüfung WEB
Verlag für Bauwesen, Berlin, 1960
3. Hummel-Charisus
Baustoffprüfung, Werner Verlag,
Düsseldorf, 1957
4. Seidel
Handbuch für das Zementlabor,
Baverlag

(*) Bu gelişmelerden çok önce, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nce Avrupa ülkelerinin tanınmış Çimento Araştırma Merkez ve
Enstitüleri ile yazışmalar yapılarak, o ülkelerin benzeri kuruluşları hakkında bilgiler toplanmış olduğuna ilişkin bilgiler Birlik arşivinde
mevcuttur.
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Daha sonra U. Haese’nin yerini alan Hana Börner
Türkiye’ye gelerek, kamuya ait çimento fabrikalarını ziyaret eder.
Bu ziyaretleri sonrasında sektörde başlıca üç eksikliği saptar:
- Jeolojik araştırma eksikliği ve Ocak işletiminde
karşılaşılan sorunlar
- Bakım-Onarım ekipman eksikliği
- Üretim kontrolünün yetersizliği
Her iki uzman da 1970 ve 1971 yıllarında kısa süreli olarak Türkiye’ye gelerek incelemeler yaparlar. (Ortak kanı: süre kesintisiz ve uzun (~ 5 yıl)
olmalı)
Ancak kısa süreli incelemelerin sadece spesifik
çözümler için uygun olabileceği, kısa sürelerde
sektörün temel sorunları ile yeterli şekilde ilgilenilemeyeceği sonucuna varılır.
Bu proje, böyle bir Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin kuruluş amaçlarını, birisi uzun
vadeli, diğeri kısa vadeli hedefler olarak iki başlık
altında toplamaktadır.
Projenin uzun vadeli hedefleri Türk çimento endüstrisinin, sektörün rutin işlevleri olan çimento
üretimi ve kullanımını yabancı uzmanlara ihtiyaç
göstermeksizin bağımsız biçimde yürütebilmesini sağlamak; kısa vadeli hedefleri ise, sektörün
o tarihte karşı karşıya olduğu acil sorunların çözümüne çare olmak üzere Ankara’da bir Çimento
Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin kurulmasını
gerçekleştirmektedir.
Projenin dış finansmanının UNIDO tarafından karşılanması konusunda temaslar ve yazışmalar sürerken, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği de,
iç finansmanı sağlayacak kaynakları araştırmanın
çabasında idi.
Bu kaynakların başında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı emrinde bulunan Çimento Fonu
gelmekte idi.
Ancak o yıllarda ülke ekonomisinin bulunduğu koşullara bağlı olarak çeşitli Kararnameler (Bakanlar Kurulu Kararnameleri) ve Kanunlar (örneğin
Milli Korunma Kanunu) mevcut olduğundan, Tür-
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kiye Çimento Müstahsilleri Birliği, 1968 yılı Yatırım
Programında yer almış olan Çimento Araştırma
ve Geliştirme Merkezi’nin finansmanında kullanılmak üzere, Çimento Fonu’ndan yararlanma
konusunda Devlet Planlama Teşkilatı’nın yardımcı
olması için 14.06.1969 tarih ve 336 sayılı yazısı ile
bu Teşkilata başvuruda bulundu.
UNIDO’dan sağlanması beklenen dış finansman
konusunda ilk resmi yazı, 18 Eylül 1973 tarih ve
OA 321 TUR (28) sayılı, UNIDO adına, UNIDO merkezindeki Endüstriyel Teknoloji Bölümü’nden C.E
Rydeng imzası ile, Türkiye Çimento Müstahsilleri
Birliği Projesi’nin yürütülmesinden sorumlu olan
Dr. Faruk Yağız’a gelen ve bu projede uzun süreli
olarak görev alacak olan Proses Kontrol Uzmanı İsveçli S. Abaffy’nin CV’sini de içeren mektup
oldu.
Mektup S.Abaffy’nin Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nce uygunluğunu Türk tarafının onayına sunuyordu (EK 12 )

UNIDO’nun S.Abaffy’nin Proses Kontrol Uzmanı olarak Ankara’ya gönderileceğini belirten
ve bu konuda Ankara’nın onayını talep eden 18.09.1973 tarihli yazı
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Projenin Fiilen Başlatılması
Proje daha önce de değinildiği gibi Ağustos 1973
tarihinde Ankara’ya gelen C.E.Rydeng ve A.Madsen tarafından hazırlanan proje taslağı esas alınmak sureti ile hazırlanmış olan nihai proje dokümanında (EK 2) ‘de belirtilen çerçevede fiilen
Ocak 1974 tarihinde başlatıldı.
Başlangıçta 1974 yılında başlatılan projenin 1977
yılına kadar tamamlanması öngörülmüş ise de,
projenin tamamlanış tarihi 2 kez revize edilerek
önce 1979 Temmuz’una, daha sonra da 1980 yılı
sonuna kadar uzatıldı.
Projenin finansmanı bir yandan UNIDO/UNDP, diğer yandan TÇMB (Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği) tarafından sağlanan maddi desteklerle
başlatıldı.
Bu proje “yaşayan” (living) bir proje olarak UNIDO/
UNDP’nin katkısı ile başlatıldığı için, değişik kaynaklardan, UNIDO/UNDP ‘ye olan güven nedeni ile
ikili yardımlar sağlanabildi. Bu durum, Birleşmiş
Milletler Teşkilatı’nın yatırım yardımında bulunması ve finans katkısı sağlamasının ikili yardımların sağlanmasını nasıl teşvik ettiğinin çok güzel
bir örneğidir.
Proje, çimento sektöründeki “eksiklikler” in tamamlanabilmesi amacı ile aşağıdaki programa
göre uygulanmaya başladı:
a) Yeterli şekilde işlev gösteremeyen “Proses
Kontrol” teçhizatının baştan sona rehabilite edilmesi,

ve katkı maddeleri laboratuvarı, komple bir Beton
Laboratuvarı kurulması gereği yeniden belirlendi.
Ayrıca bu birimlere destek verecek alt birimlerin
(lisan laboratuvarı, atölye, fotoğraf ve film stüdyosu, yakıt laboratuvarı, eğitim odaları vs.) kurulması kararlaştırıldı.
Bunlara ilave olarak, UNDP nin ne tür hizmetler
vereceği, Merkezin Organizasyon Şeması, Hükümetin yapacağı denetlemeler ve en önemlisi UNDP
katkısına ilave finans desteği sağlamak için, “İkili
Anlaşmalar” yapılacak ülke ve kurumların araştırılması ve saptanması gereği ortaya çıktı. (EK13A)
Daha sonra TCMB Yönetim Kurulu’nun 29.04.1975
tarihinde Y.Mühendis-Mimar Sedat Çağlar’ın hazırladığı Mimari Projeye göre ihaleye çıkılması
kararı ile çıkılan İnşaat İhalesi sonunda ihaleyi kazanan RUTO Firması ile 8 Ağustos 1975 tarihinde
kontrat imzalandı.
Projenin iç finansmanı çerçevesinde Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği kapalı alanı 6250 m2
olan tüm İdari Binaların ve Laboratuvar ünitelerinin finansmanını ve kontrolünü üstlendi. RUTO
LTD.Şti. tarafından yapımı başlatılan tüm birimlerin inşaatının 3 yılda tamamlanması programlandı, ama hızlı bir çalışma ile binalar daha erken bir
tarihte, 1978 başlarında tamamlandı.
(İnşaatın toplam maliyeti 66 milyon TL olarak hesaplanmış olmasına rağmen sonradan ortaya çıkan bazı eksikliklerin tamamlanması ile bu miktarın 70 milyon TL yi bulacağı ortaya çıktı.)

b) TÇMB’nin kalite kontrol hizmetinin etkinleştirilmesi,
c) Yeni tür çimentoların, özellikle de katkılı çimentoların üretimine ağırlık verilmesi,
d) Çimentonun kullanımının iyileştirilmesi ve bu
suretle kaliteli beton üretiminin sağlanması,
Bu meyanda yukarıda sıralanan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için çok etkin bir eğitim programının uygulanması, bunun yanında bir enformasyon ve dokümantasyon ünitesinin oluşturulması
gereği ortaya çıktı.
Ve yine bütün bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi
için Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin
iyi teçhiz edilmesi, önemli birimleri içermesi (Otomasyon ve Ölçüm Tekniği), komple bir çimento laboratuvarı, yeterli teçhizata sahip bir hammadde
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Projenin Dış finansmanı UNDP/UNIDO tarafından
sağlanan 195.900 US $ ile karşılandı.
Bu meyanda, projenin uygulaması öncesinde ve
uygulama sırasında Ankara’ya gelecek olan yabancı uzmanların isimleri, kimlikleri ve uzmanlık
alanları belirtilen bir liste ve bu uzmanların hazırladıkları raporların konularını içeren liste hazırlandı. ( EK 13 )

Öte yandan projenin finansmanı bölümüne bir
not konularak bu bölümün “ucunun açık” olduğu
(open ended), yani UNDP/UNIDO dışından da “İkili
Yardım” şeklinde finansman temin edilebileceği
belirtilmişti.
195.900 US $ tutarındaki dış kaynak, T.C. Dışişleri
Bakanlığı ile UNIDO arasındaki görüşmeler sonucu 1975 yılı içerisinde 269.500 US $ a yükseltildi.
Daha sonra bu meblağ “üçlü toplantılarla” (three partite review: UNDP/UNIDO – T.C. Dışişleri
Bakanlığı – Türkiye Çimento Müstahsiller Birliği)
741.000 US $’a çıkartıldı. (O tarihte US $ paritesi
1$=25 TL idi).
1977 yılı sonuna kadar 741 000 $ ın 397 000 $ lık
kısmı kullanıldı, kalan 344 000 US $ ın kullanımı
ise yıllar itibariyle şöyle oldu:
1978 de
1979 da
1980 de
Toplam		

142.000 $
122.000 $
80.000 $
344.000 $

TÇMB ÇAGM Laboratuvarları inşaat ziyareti

Böylece 1980 yılı sonuna kadar UNDP/UNIDO katkısından:

Tamer SUNGAR, Müteahhit, Mr. SHALON, UNDP Temsilcisi,
Süleyman JAJİ, İnşaat Kontrol Şefi, İnci KURUMUŞ, UNIDO Ankara,
Arno Van Der KRUIJS, UNIDO Ankara, Erling DESSAU, UNDP,
Dr. Faruk YAĞIZ, ÇİTOSAN, Metin Karaca, T.C. Dışişleri Bakanlığı

397+344=741.000 US $ kullanılmış oldu.

Çimento Müstahsilleri Bülteni, Mayıs 1976
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TÇMB Çimento - Kireç - Alçı ile yapılan imalat bağlantı malzemeleri
Araştıma ve Geliştirme Enstitüsü konusu ile ilgili protokol, 27.08.1968
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TÇMB 29.4.1975 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
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Laboratuvar malzemelerinin temininde öncelik
hacim bakımından küçük olan “Proses Kontrol ve
Ölçü Aletleri” ne verildi.
İnşa halindeki laboratuvarların zeminlerinin taşıma gücü o gün için henüz yeterli durumda olmadığından büyük ve ağır teçhizatın temini daha
sonraya bırakıldı.
Bu meyanda, Proje Danışmanı Sigmund Abaffy’nin
önerisi ile yapımı süren laboratuvarlar henüz tamamlanamadığından çok kısa bir zamanda yurt
dışından gerekli test cihazları ile teçhiz edilmiş
bir Mobil Laboratuvar getirtilerek fabrikaların
bulundukları yerlere gidilmeye ve üretimin kalite
kontrolünün bu mobil laboratuvar ile yapılmasına
başlandı.
Mobil Laboratuvarı ve ekipmanını UNIDO sağladı.

Alman Teknik Yardımı çerçevesinde ekipmanın
kullanım eğitiminin (X-Ray Quantometre/Atomic
Absorpsiyon, Spektrofotometre, Process Computers vs.) Almanya ve İsviçre’de yapılması kararlaştırıldı.
Eğitim sonrasında, Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi için sağlanan bu cihazların toplam
değeri 1 milyon DM’ a yaklaşmış bulunmaktaydı.
Ekim 1978’de yardımın A aşamasını oluşturan bu
cihazların tamamı Ankara’ya geldi ve yerlerine
yerleştirildi.
O tarihte Federal Almanya yardımının B aşamasının 1,5-2 milyon DM tutacağı hesaplanmıştı.
Böylece toplam Federal Almanya Teknik Yardım 5
milyon DM (65 milyon TL)’ ye ulaşmış oldu. (O tarihte DM paritesi 1 DM=13 TL idi).
Bu arada Ankara’daki Federal Almanya Büyükelçiliği’nde bu konu ile bizzat ilgilenen diplomat BMZ
Bakanlığı’na atandığı için Federal Almanya’dan
sağlanan yardımların sürdürülmesi sorunsuz devam edebildi.
•

İkili Teknik Yardım Anlaşmaları:
•

Federal Almanya Hükümetinin Katkısı

1975 yılında Federal Almanya Büyükelçiliği kanalı
ile bir kamu kuruluşu olan BMZ (Bundesministerium Für Zusammenarbeit) ve özel sektöre bağlı
olan GTZ (Deutsche Geselschaft für Technische
Zusammenarbeit) aracılığı ile Federal Almanya’dan Teknik Yardım sağlanmasına başlandı ve
iki yıllık bir süre içinde kullanılmak üzere 500.000
DM lik destek sağlandı.
Federal Almanya’dan sağlanan yardım, Çimento
Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin “Hammadde
Bölümü” nün teçhizine tahsis edildi.
Uygulamanın 3 aşamalı olarak yapılması kararlaştırıldı.
Federal Almanya Hükümetinin yardımı, aynı fonlardan sağlanan Alman uzmanları tarafından düzenlendi ve yönetildi.
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Fransız Teknik Yardımı

Federal Almanya Büyükelçiliği ile yapılan görüşmelere paralel olarak Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği ile de görüşmeler başlatıldı ve geliştirildi.
Fransız Hükümetinden sağlanacak parasal yardımın “Çimento Laboratuvarı” için kullanılması kararlaştırıldı.
Fransa’dan sağlanacak yardımın yaklaşık 600750 bin FF=(3,5 – 4 milyon TL) civarında olması
hesaplandı. (O tarihte Fransız Frangının paritesi
1FF=5,55 TL idi).
•

Japon Teknik Yardımı

Teknik dış yardım konusunda Ankara’daki Japonya Büyükelçiliği’nin aracılığı ile (JICA) Japanese
International Cooperation Agency ile temas ve
görüşmeler yapıldı. Bu çerçevede tüm giderleri
UNIDO’dan sağlanmak kaydı ile 2 bursiyerin Tokyo Üniversitesi’nde staj yapması kararlaştırıldı,
bunlardan ilki öncelikle Elektron Mikroskopu konusunda eğitim almak üzere Tokyo’ya gönderildi.

•

Sovyetler Birliği Teknik Yardımı

750.000 “Convertible Ruble” olarak sağlanması
düşünülen Sovyet yardımı çeşitli bürokratik nedenlerle maalesef sağlanamadı.
•

Danimarka Teknik Yardımı

Çimento endüstrisi alanında çok gelişmiş düzeyde olan Danimarka ile temaslar kısa ziyaretler ile
sınırlı kaldı, ancak UNIDO katkısı çerçevesinde
değerli Danimarkalı uzmanların Türkiye’ye gelerek projeye önemli katkılarda bulunması sağlandı.

ABD’den, o yıllarda ülkemize uygulanan ambargo
nedeni ile herhangi bir yardım sağlanması mümkün olmadı.
1983 yılına gelindiğinde, projenin başlangıcından
o tarihe kadar Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) katkısı 1.079.900 US $’ a ulaşmıştı.
Bu arada projede ilave harcamaların da yapılmış
olması nedeni ile bu miktar 26.05.1983 tarihinde
6.873 $ artırılarak 1.086.773 US $ a yükseltildi.
(EK14) (EK14A)

Resmi Gazete, 14 Ekim 1983-Sayı 18191 ve UNDP proje dökümanı.
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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Merkez ve AR-GE Enstitüsü ,Kalite ve Çevre Kurulu Binası ,Ankara ( 1978 - 2008 )
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Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin yapımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler Birlik arşivlerinde
mevcuttur. Binaların mimari projesinin Türkiye’nin tanınmış mimarlarının katıldığı bir “Mimari
Yarışma” ile seçildiğini ve uygulandığını burada
tekrar belirtmek yerinde olacaktır.

Bu nedenle bu dokümanda, Çimento Araştırma
ve Geliştirme Merkezi’nin kuruluş aşaması olan
1973-1981 yılları arasındaki gelişmelere ilave olarak, Merkezin 1981 yılından sonraki yıllarda verdiği hizmetler ve özellikle de eğitim hizmetleri ayrı
olarak verildi.

TÇMB’nin mimarlık mesleği için özel olarak 2004
yılından bu yana çıkartmakta olduğu BETONART
dergisinde Bina tüm özellikleriyle ele alınmıştır.
Binaya ait projeler ve resimler birlik arşivinde yer
almaktadır.(EK 31)
Bu bilgiler ve sonradan yıkılan tüm binaların projeleri Birliğin arşivinde muhafaza edilmektedir.
Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin tesisi ve işletimi sırasında yurt dışından gelen 10’dan
fazla yabancı uzmanın, sektöre sağladıkları katkıları bu projenin Türkiye çimento sektörüne ve ülkeye bu kadar büyük teknik ve ekonomik katkıları
nasıl sağlayabildikleri ve sonuçta bu merkezin neden bir “Center of Excellence” olarak tanımlandığını anlatmak çok önemli olduğundan, bu hizmetler aşağıda yabancı uzmanlar bölümünde ayrı bir
bölüm olarak yer aldı.
Bu dokümanda, her bir uzman için yapıldığı gibi
projenin hazırlanması ve uygulanması boyunca
7 yıl süre ile ülkemizde kalan ve UNIDO Uzmanı
olarak görev yapan Sigmund Atilla Abaffy’nin katkılarına da yabancı uzmanlar bölümünün başında
yer verildi.
Bu özel bölümde bir uzmanın çimento sektörümüzün bugüne gelmesine ve ülkemizin teknolojik
gelişmesine ve ekonomisine katkısının büyüklüğü,
uzmanların kimlikleri ve üstlendikleri hizmetler
özet olarak anlatıldı.
Bütün bunların dışında, yine UNDP/UNIDO tarafından sağlanan yardımlarla, Çimento Araştırma
ve Geliştirme Merkezi sadece bulunduğu coğrafyada değil, çok daha uzak ülkelerdeki (Endonezya,
Tunus, Çin, Mısır, Irak, Suriye, Pakistan, Sudan…)
çimento sektörlerine de, önce ücretsiz, sonrasında ücret karşılığı olmak üzere çeşitli seviye ve konularda 600’den fazla mühendis için eğitim programları düzenleyerek çok ciddi teknik yardımlarda
bulundu ve böylece Türkiye’nin 60’dan fazla gelişmemiş ve gelişmekte olan ülke nezdinde itibarının
artmasına, politik ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine büyük destek sağladı.(EK 15)

Dökümanda yer alan tüm bilgilerin, olayların gelişimine ilişkin anlatımların, gözlemlerin ve projenin çok sayıdaki katılımcı ve oyuncu ile nasıl
yönetildiğinin öyküsünün, Çimento Araştırma ve
Geliştirme Merkezi’nin önümüzdeki uzun süreçlerde verebileceği ve vermesinin yararlı olacağı
hizmetler için, mütevazı bir yol gösterici olması
ümit edilmektedir. Bu proje için öncelikle UNIDO’nun kendi fonlarından sağladığı doğrudan
maddi yardım çerçevesinde ve UNIDO’nun özendirmesi ile çeşitli ülkelerden ikili ilişkiler kapsamında maddi katkılar ve Türkiye’ye gelen yabancı
uzmanlara ilişkin bilgi (EK 13) dedir.
Bu meyanda, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin, en baştan beri gerek düşünce olarak, gerekse aldığı somut kararlar ve özendirici davranışlar çerçevesinde doğrudan bütçesinden verdiği
parasal desteklere de yine projenin finansmanına
ilişkin bölümlerde yer verildi.
Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi projesinin binalarına ilişkin tüm mimari ve mühendislik
hizmetleri TÇMB tarafından sağlandı. Mimari projelerde yapılması gereken bazı modifikasyonlar
TÇMB nin daveti üzerine Ekim 1977 tarihinde Türkiye’ye gelen iki uzman: Francois Le Bel ve G.M.
Idorn’ un görüş ve önerileri de alınarak yapıldı.
Bu uzmanların giderleri de yine TÇMB tarafından
karşılandı.
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Bu meyanda, aralarında merkez projesinin mimarının da bulunduğu bir grup mühendis, müteahhidin bir temsilcisi, inşaatın kontrolörü ve
TÇMB de çalışan bir kimya mühendisi, Avrupa’nın
önde gelen çimento araştırma laboratuvarlarını
ziyaret ederek bu alandaki son gelişmeleri gördü
ve dönüşlerinde izlenimlerini bir rapor halinde
TÇMB’ye sundu.
Bu seyahatin giderlerini de yine TÇMB karşıladı.
Yabancı Uzmanlar
(EK 13) de görüleceği üzere, projenin başından
itibaren Eylül 1980 tarihine kadar alanlarında deneyimleri çeşitli vesilelerle kanıtlanmış yabancı
uzmanlar Türkiye’ye geldi ve projeye çok önemli
katkılarda bulundu.
Aşağıda bu uzmanların her birinin ÇAGM’ye ve ülkemiz çimento sektörüne ne tür hizmetler sağladığı verildi.
•

Sigmund Attila Abaffy

1976 tarihinde görev unvanı “Project Manager”
düzeyine yükseltildi.
S. Abaffy Proje Yöneticisi olarak, UNIDO’nun dışında ve UNIDO yetkililerinin de desteği ve iş birliği ile, Proje Dokümanında yer alan ve projeye
UNIDO’nun dışından da teknik ve finansal destek
sağlanabilmesinin yolunu açık tutan ifadelerinden
geniş çapta yararlandı. Almanya, Fransa, ABD,
Japonya, Rusya, Danimarka gibi ülkelerin temsilcileri ile yakın temaslarda bulundu, bu başarı
öyküsünün diğer bölümlerinde görüleceği üzere
projeye büyük miktarlarda finans ve teknik destek
sağladı.
ÇAGM projesinin realize edilmesi süresinde, çeşitli kamu kuruluşları ile, özellikle de projenin
uluslararası bir niteliğe sahip olması dolayısı ile
T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili Daireleri (Uluslararası Ekonomi ve Finansman Genel Müdürlüğü),
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üst düzey
yöneticileri (Müsteşar, Sanayi Dairesi Bakanlığı) ve
Devlet Planlama Teşkilatı yetkilileri (Uluslararası
İş Birliği Dairesi, Çimento Sektör Uzmanlığı) ile
sürekli ve yakın iş birliği içinde bulundu.
Ve Türkiye’de 7 yıl süren çok başarılı bir görev döneminin sonunda ve ÇAGM’nin fiilen hizmet verir
kapasiteye ulaşmasından sonra 9 Ocak 1981 tarihinde Ankara’dan ayrıldı. (*)
•

UNIDO’dan C.E. Rydeng imzası ile Dr. Yağız’a gönderilen 18 Eylül 1973 tarihli mektupta (EK 12),
ÇAGM Projesi için aday olarak seçilen ve uygun
bulunması halinde 1 Kasım 1973 tarihinde göreve başlaması önerilen Isveçli S. Abaffy’nin uygun
olduğu UNIDO’ya bildirildi, S.Abaffy de gerekli
formalitelerin tamamlanması sonrasında 10 Ocak
1974 tarihinde Proses Kontrol Uzmanı sıfatı ile
Ankara’ya geldi.(EK12)
ÇAGM’de Proses Kontrol Uzmanı olarak görevine
başlayan S. Abaffy kısa zamanda bilgisi, dinamizmi ve etkin çalışması ile tanındı. ÇAGM projesinin
ivme kazanması üzerine S. Abaffy’nin görev süresi
iki kez 12’şer ay uzatıldı, daha sonra da 11 Haziran
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Francois Le Bel

Francois Le Bel, Sektör için son derece önemli
olan katkılar sağladı. Bu katkılar;
•

Çimento sanayiinde enerji tasarrufu sağlanması,

•

Katkılı çimento üretiminde yeni teknikler,

•

Çimento fabrikalarının işletiminin önemli
noktaları

olarak özetlenebilir.
F. Le Bel daha sonra, sektörün seçkin çalışanlarına ve yöneticilerine yukarıdaki konularda seminerler verdi, fabrika ziyaretlerinde yöneticilere ve
çalışanlara katkılı çimento üretiminin önemini ayrıntılı olarak anlattı.

Katkı olarak kullanılan volkanik tüfler, puzolanlar,
yüksek fırın cürufları klinkere sonradan ilave edildiği için bunların pişirilmesine gereksinim kalmıyor, dolayısı ile önemli enerji tasarrufu sağlıyordu.
F. Le Bel’in sektöre verdiği teknik seminerlerin

sonucu olarak, Türkiye’de katkılı çimento üretimi,
aşağıdaki tablodan görüleceği gibi 1973 yılındaki
toplam üretimin %2,7’sinden (246 ton) hızla artarak 1980 yılında toplam üretimin %76 sına (9880
ton) yükseldi.

Katkılı Çimento Üretimindeki Gelişme
											
Yıllar		
NPÇ 		
K.Ç		
Diğer 		
Toplam
Payı (%)
1973		8506		246		194		8946		2,7
1974		7813		871		247		8931		9,8
1975		8634		2113		103		10850		19,5
1976		9630		2688		74		12392		21,7
1977		9186		4570		76		13832		33,0
1978		6870		8390		84		15344		54,7
1979		4001		9735		76		13812		70,5
1980

D

3042		9880		78		13000		76,0

NPÇ Normal Portland Çimentosu
KÇ Katkılı Çimento
Diğer Türler isteğe göre üretilen çimentolar, Beyaz Çimento dahil , D Beklenen

F. Le Bel’in bu konudaki çalışmaları çerçevesinde Karabük’ten yüksek fırın cürufu temin edildi ve
bu cüruf kullanılarak, Karabük’e çok yakın olan
Bartın Çimento Fabrikası’nda katkılı çimento üretimine başlandı. Karabük’te yan ürün olarak çıkan
yüksek fırın cürufunu mümkün olduğu kadar fazla
kullanabilmek için Bartın Çimento Fabrikası’nın
kapasitesinin artırılması yoluna gidildi.

•

Gunnar M. Idorn

Gunnar M. Idorn dünyaca tanınmış bir Beton Uzmanı olarak Çimento Araştırma ve Geliştirme
Merkezi’nde kurulacak beton laboratuvarı için
danışmanlık verdi ve neticede merkezde bir beton
laboratuvarı oluşturuldu.

Aynı düşünce ile İskenderun’da mevcut klinker
değirmeni kullanılarak, İskenderun Demir Çelik
Fabrikası’nda çıkan yüksek fırın cürufu ile katkılı
çimento üretimi başlatıldı.

(*) Bu vesile ile S.Abaffy hakkında Proje ile fiilen ilgilenen Yabancı ve Türk yetkililerinin izlenimleri kısaca örnek mektuplarda verildi.
(EK20)
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YABANCI UZMANLAR

Dr. LECKEBUSH, Dr. Faruk YAĞIZ

C.E. RYDENG, Dr. Faruk YAĞIZ

Beyhan BERTAN, Dr. LECKEBUSH, G. Larsen, Neşe BOYSANOĞLU - 1982
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Mrs. VODKE, Herald BOECK, François Le BEL, Dr. Faruk YAĞIZ - 1978

Kısmet BURIAN, Kayıhan KÖKSAL - 1982

BOECK, François Le BEL, Mrs. VODKE - 1978
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•

Harold Boeck

Harold Boeck’ün Çimento endüstrisinde üretim
teknolojileri, çimento fabrikalarında mühendislik
hizmetleri, yeni sistemler, kapasite ve yer seçimi
konularında çok değerli katkıları oldu.
Bu çerçevede çimento sektörü için bilgisayar
destekli fizibilite etütleri, ÇİTOSAN’ın bünyesinde
(Planlama Dairesi Başkanlığı’nda) başlatıldı. (*)
Bu çalışmaların özel sektöre bağlı çimento fabrikalarında da uygulanması için özel sektör ilgilileri ile ortak çalışmalar yapıldı. Bu arada İslam
Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank) ile
yapılan bir anlaşma çerçevesinde, İslam Kalkınma Bankası’na üye olan ve mühendislik alanında
yabancı uzmanlara ihtiyacı bulunan ülkelerin çimento sektörlerinde de bilgisayar destekli fizibilite etütlerine başlanması yolunda bir karar alındı.
Bu tür teknik hizmetler, Lima Deklarasyonunda
yer alan Endüstriyel Geliştirme ve İş Birliği Aksiyon Planı’nda öngörülmüş olan hedefler ile büyük
uyarlılık göstermekte idi.
Bu arada, Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde bulunan AEG bilgisayarlarının kullanımdan kaldırılması ve bunların yerine PDP 1-19
bilgisayarlarının konulması kararlaştırıldı ve gerçekleştirildi.
Harold Boeck’in en önemli katkısı, Japonya’da geliştirilen ve yavaş yavaş başka ülkelerde de uygulanmasına başlanan, çimento üretiminde pre-calcination (ön kalsinasyon) sistemini Türk çimento
sektörüne tanıtmış olmasıdır. H. Boeck bu konuda
aralarında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının üst yönetiminin ve Türkiye Çimento Sanayii A.Ş.
nin yönetim kadrosunun bulunduğu seçkin bir dinleyici kitlesine Ön-Kalsinasyon sistemini bir konferans şeklinde anlattı, daha sonra bu konferansın
metni tüm çimento sektörüne bilgi olarak dağıtıldı.
Pre-calcination Sistemi, kısaca döner fırına girecek
çimento ham maddelerinin bir ön kalsinasyona tabi
tutulmasıdır. Yeni fabrikalar için kullanılan bu sistem, işletme halindeki çimento fabrikalarının kapasitelerinin %10-%90 oranında yükseltilmesinde de

kullanılabildiği için, bu sistemin kullanılması ile “tevsi” uygulamalarının maliyetlerinde %70-80’e kadar
varan bir tasarruf sağlanabilmektedir.
Kamu sektörü tüm yatırımları için öncelikle DPT
Müsteşarlığı’ndan onay almak durumunda olduğu
için DPT Müsteşarlığı’nda bu yatırımlara izin veren
uzmanın “Başka ülkelerde başarılı olarak uygulanmış olsa bile, Türkiye’de henüz uygulanmamış
teknolojilerin uygulanmasına onay vermemek”
yaklaşımı nedeni ile kamu sektörü ön-kalsinasyon
sisteminden birkaç yıl yararlanamadı.
Neyse ki, özel sektörün yapacağı yatırımlar için
DPT’nin iznini almasına gerek yoktu ve böylece
özel sektör, kamu sektöründen çok daha önce
ön-kalsinasyon yatırımlarına başlayabildi.
1969-1972 yılları arasında Türkiye’de üretim fazlalığı nedeni ile özel sektörün çimento yatırımlarında bir duraklama oldu; ancak ÇİTOSAN, 1970’li
yılların ortalarında, o zamanki hükümetin aldığı
kararlar çerçevesinde Türkiye’de çok sayıda çimento fabrikası kurulmasını ön gördü ve önce
18 adet fabrika kurulmasını planladı, ancak daha
sonra bu sayı 14’e indirildi.
O tarihlerde Çimento Araştırma ve Geliştirme
Merkezi’nin kuruluşunda en büyük desteği veren
UNIDO’nun çimento uzmanları Türkiye’ye gelmeye başlamışlardı.
•

Jean Claude Antoine

Bir ekonomist olan Jean Claude Antoine da, bir
UNIDO Uzmanı olarak iki kez Ankara’ya geldi (10
Aralık 1976-22 Ocak 1977 ve (5 Temmuz 1978-12
Temmuz 1978) ve kurulması programlanan çimento fabrikalarının fizibilite etütlerini yapmakla
görevli olan ÇİTOSAN’ın planlama dairesinde, bu
etütlerin ekonomik değerlendirmelerini yapan
elemanlar ile çalıştı ve onlara eğitim verdi.
Sözü edilen Daire, programlanan yeni çimento
fabrikaları için onay alınması gereken DPT Müsteşarlığı’na gönderilen raporlarında, bu fabrikaların
yapılacağı yörelerde hammadde etütlerinin yapılmamış olduğunu belirtmişler ve kurulacak fabrikaların yatırımlarına başlanılmamasını önermiş

(*) Bu çalışmaları, ÇİTOSAN bünyesindeki Planlama Dairesi Başkanlığı elemanlarından daha önce UNIDO bursiyerleri olarak yurt
dışında eğitim gören Elektronik Mühendisi Orhan Karadoğan ve yine aynı bölüm mühendislerinden Aysun Özdamar yürüttüler.
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olmalarına rağmen, bu konuda DPT Müsteşarlığı’nı ikna edememişlerdi.
Bu itirazların dikkate alınması, J.C. Antoine’ın o
tarihlerde hükümetin yapılmasını planladığı önce
18 adet olarak planlanan, sonra sayısı 14 e indirilen çimento fabrikalarından çoğunun, o fabrikaların bulunduğu yörelerde planlama dairesi
uzmanları ile birlikte hazırlanan arz-talep projeksiyonlarına göre ekonomik olamayacakları,
üretecekleri çimentoları kendi hinterlantlarında
bile satamayacakları ortaya konulunca kurulacak
fabrika sayısı 7’ye indirildi ve sadece bu 7 fabrika
(Adıyaman, Ergani, Denizli, Kurtalan [Siirt], Ladik,
Lalapaşa, ve Şanlıurfa) kuruldu. Böylece 11 fabrikanın yapımından vazgeçilmesi ile çok büyük bir
tasarruf sağlandı.
•

Gerhard Grieshammer

Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin finansmanı için Federal Almanya hükümetinden
ikili yardım çerçevesinde, teknik ve finansal destek
temini konusunda yapılan girişimler sonunda Alman Uzman Gerhard Grieshammer 1978 yılı Eylül
ve Ekim aylarında iki kez Ankara’ya geldi ve Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Çimento Araştırma
ve Geliştirme Merkezi projesine teknik ve finansal
yardımda bulunmasını sağlayabilmek için çok ayrıntılı ve önemli raporlar hazırladı. Bu raporlarda,
merkez için ayrıntılı bir hammadde laboratuvarı
kurulmasının gerekçesini ve önemini vurgulayarak, bu laboratuvarın planlanmasından işletmeye
alınmasına kadar olan aşamalarını programladı.
Bu meyanda söz konusu laboratuvarın ihtiyacı olacak teçhizatın listesini yaptı, bunların montajının
nasıl yapılacağı ve nasıl kullanılacağı konularında
da bir eğitim programı hazırladı.
Bu raporlar sayesinde Federal Almanya Cumhuriyetinden çok ciddi düzeyde parasal ve teçhizat
yardımı sağlandı.
•

Uwe Zimmer ve K. Yokoyama

UNIDO’nun ve Federal Almanya Cumhuriyeti hükümetinin maddi desteği ile, Almanya’dan bir beton uzmanı olan Uwe Zimmer ve Japonya’dan da
yine bir beton uzmanı olan K. Yokoyama, farklı zamanlarda Türkiye’ye gelerek, G.Grieshammer’in
hazırladığı raporlar paralelinde ve o raporları tamamlayan raporlar hazırladılar.

Bu uzmanlar, beton laboratuvarının teçhizatı dışında beton laboratuvarında yapılacak testlerin
prosedürlerini ve testler için hazırlanacak beton
karışım numunelerinin hazırlanışlarına ilişkin diyagramlar da düzenlediler.
Çok tanınmış bir beton uzmanı olan M. Idorn’un
da önerileri alınmak sureti ile beton laboratuvarı
kuruldu ve hizmet verecek duruma getirildi.
•

Felix Sobek

Yine Federal Almanya hükümeti yardımı çerçevesinde, bir başka Alman, Felix Sobek, Çimento
Sektöründe Ateşleme Sistemleri ve özellikle de
“Doğal Gaz” kullanımı konusunda eğitim vermek
üzere kısa süreli olarak Ankara’ya geldi. F. Sobek hem Türkiye Çimento Sanayii Genel Müdürlüğü’nün İşletme Dairesi personeline, hem de o
sıralarda hemen yakınında doğal gaz rezervi bulunan Pınarhisar çimento fabrikası personeline
teknik eğitim verdi.
Pınarhisar çimento fabrikası 1977 yılından itibaren
başarılı bir şekilde doğal gaz kullanmaya başladı.
Bu suretle, fabrikanın çevreye yaydığı sera gazı
miktarı da minimuma inerek çevre kirliliği sorunu
hemen hemen ortadan kalktı.
•

Alfred Madsen

Projenin başlatılması aşamasında UNIDO Uzmanları Alfred Madsen, C. E. Rydeng ile birlikte ayrıntılı bir rapor hazırlayarak 3 Ağustos 1973 tarihinde
UNIDO’ya ve TCMB’ye takdim ettiler ( EK 2 ).
Türk çimento sektörünü yakından tanımış bir kişi
olarak Alfred Madsen Çorum ve Ünye Çimento
Fabrikaları’nda “Önleyici Bakım” konusunda ayrıntılı eğitimler verdi.
•

Nicola Schicci

“Kısa süreli” bir uzman olarak Türkiye’ye gelen
İtalyan Nicola Schicci, Van çimento fabrikasında
konuyu bilen teknisyenlerin yetersizliği nedeni
ile kullanılamaz hale gelmiş olan tüm jeneratör gruplarını elden geçirdi ve bu jeneratörlerin
tekrar çalışır hale getirilebilmesi için önerilerde
bulundu, yedek parça siparişi yaptı, fakat ülkenin
döviz darlığı nedeni ile önerilen yedek parçaların
ithali mümkün olamadığı için uzmanın tavsiyeleri
yerine getirilemedi.
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•

G. Harrison

Bu öykünün bazı bölümlerinde de vurgulandığı
gibi, CRDC Projesinin UNIDO’nun finansal katkısı
ile başlaması üzerine Avrupa ülkelerinin bazıları
da, projeyi başlatan kuruluşun UNIDO olmasının
verdiği güvence ve özendirmesi ile projeye yavaş yavaş, değişik kapsamlarda destek vermeye
başladılar. Örneğin Danimarka uzman gönderdi,
Fransa uzman dışında eğitim programları sağladı,
Japonya burs verdi, Federal Almanya uzman dışında finansal destek ve teçhizat sağladı; Federal
Almanya Hükümetinin sağladığı finansal destek
UNIDO’nun verdiği finansal desteğin çok üzerine
çıktı.
Bu meyanda dünyaca ünlü İngiliz Şirketi Blue
Circle’da, başarılı bir uzmanını (G.Harrison) özellikle fabrikalarımızın karşılaştıkları sorunlarla ilgilenmek üzere ülkemize gönderdi.
Harrison’un verdiği çeşitli hizmetlerden en önemlisi, Söke çimento fabrikasının Ocak işletmesi ile
ilgili bir sorununu çözmesi oldu. Sorun fabrikanın kalker ihtiyacının temin edildiği tepe halindeki taş ocağında dinamit atılarak çıkartılan kaya
parçalarının, tepenin yanındaki köy evlerine hasar
vermesinden kaynaklanıyordu. Fabrikaya giden
G.Harrison durumu inceledikten sonra, kalkerlerden oluşan tepenin eteklerinde geniş balkonlar oluşturdu, böylece patlatma sonucu parçalanan kayaların tepeden yuvarlanarak o balkonların
içerisinde toplanmasını sağladı, bu suretle hem
dinamitlenen malzemelerin belli noktalarda toplanmalarını sağladı, hem de köy evlerini zarar
görmekten kurtardı.
Harrison’un çözdüğü bir başka problem de Trabzon çimento fabrikası ile ilgiliydi. Bu fabrikada
yüksek bir irtifadaki hammadde depolarından,
aşağıdaki değirmenlere kendi ağırlığı ile akması
gereken hammaddelerin yeteri kadar hızla akmaması, dolayısı ile hammadde değirmenlerine gelen hammadde miktarının değirmenlerin öğütme
kapasitelerinin çok altında kalması idi. Fabrikaya
giden G.Harrison durumu gördükten sonra binanın hammadde depoları ile değirmenler arasındaki dış duvarlarının yüksek bir noktasında, evvelce

mevcut olan bir pencerenin sonradan örülerek
kapatılmış olduğunu fark etti. O pencere açılınca,
hammadde istenilenden daha hızla akmaya başladı ve sorun çözüldü.
Elbette fabrikalarımızın karşılaştıkları sorunların
büyük bir bölümü bilgisizlikten değil, yeterli deneyime sahip olamamaktan kaynaklanıyordu.
Burslar ve Yurt Dışı Eğitimler
•

Burslar

1973-1980 yılları arasındaki 7 yıllık süre boyunca
kullanılmak üzere, yurt dışı eğitimi için Türk Çimento Sektörüne 60 adam/ay tutarında burs sağlandı ve kullanıldı.
Burs tahsis edilerek yurt dışında eğitim alan toplam 42 kişiden 29’u Proje Yöneticisi Sigmund Attila Abaffy’nin görev süresinin tamamlandığı 25
Kasım 1980 tarihinde Türk çimento sektöründe
çalışmakta idi. Bunların 17’si Çimento Araştırma
ve Geliştirme Merkezi’nde “Full-Time” personel
olarak çalışıyorlardı. Burs alarak eğitim gören diğer iki eleman (O. Karadoğan ve C. Özdenfedakar),
askerlik nedeni ile, H. Erkan ise, DESİYAB’a transfer olarak sektörden ayrıldılar.
TÇMB Kalite Kontrol Laboratuvarları Müdürü Ayten BAYDAR, laboratuvarların şehir merkezindeki
düzenlerinden ÇAGM yerleşkesine nakillerini ve
yerleşimlerini sağlayarak çalışabilir koşullara kavuşturduktan bir süre sonra TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) kuruluşuna geçti. Özellikle, elektrik
santrallarında atık olarak elde edilen uçucu küllerin değerlendirilmesi konusunda çalıştı. (*)
Burslu eğitim alanlardan bir kısmı ise daha uygun
maaş alabilecekleri için çimento dışındaki başka
sektörlere geçtiler.
1980 yılında, Çimento Araştırma ve Geliştirme
Merkezi’nde çalışan personel Kamu Sektörü’nde
çalışan personele göre %15 daha yüksek maaş almakta idiler.
Kasım 1980 tarihinde Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde çalışan toplam personelin
sayısı 27 idi.

(*) A. Baydar, “Uçucu Küllerin Sanayide Kullanılabilecekleri Alanlar” adlı bir kitap yazdı. H.Erkan, DESIYAB’da Çimento Uzmanı olarak
Ereğli Demir Çelik Tesisi için Curuf Granilasyon Öğütme ve Paketleme Tesisi; B.Anadolu Çimento Fabrikası için Kömür Değirmeni,
Yozgat Çimento Fabrikası için Tras Kurutma Tesisi Etüdleri hazırladı.
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Burslar
Projeye aşağıdaki burslar tahsis edildi:
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Yurt Dışı Eğitimler
Çoğu Almanya’dan teknik yardım çerçevesinde gelen laboratuvar teçhizatının kullanımını öğrenmek üzere
bu cihazların yerleşimlerinin sürdürüldüğü 1977 yılı içerisinde ve aşağıda belirtilen kurs programı çerçevesinde eğitilmek üzere çeşitli meslek dallarından elemanlar Avrupa’ya gönderildiler. Bu amaçla başlangıçta
Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi için yetiştirilmek üzere dışarıdan imtihan ve mülakat ile eleman
alınması kararlaştırıldı ve alınacak elemanlarda aranacak nitelikler saptandı, ancak daha sonra o tarihte
(1977 İlkbaharı) Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin gerek bütçe gerekse laboratuvar olanakları bakımlarından yeteri kadar yeni elemanı bünyesine almaya müsait olamayacağı görüşü ile, bu elemanların
bir bölümünün Türkiye Çimento Sanayii TAŞ. bünyesinden seçilmesi yoluna gidildi ve yabancı dil bilen genç
elemanlar saptanarak bu elemanlar ayrıntıları aşağıda verilen eğitimlere tabi tutuldular:
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Kayıhan KÖKSAL/ÇAGM, Çağlan BECAN/TÇMB, ÇAGM Eğitimi Katılımcıları - Dar Es Salam, TANZANYA

Çağlan BECAN/TÇMB, ÇAGM Eğitimi Katılımcıları - ATBARA Çimento Fabrikası, SUDAN
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Teknik Geziler
Toplamı 19 adam/ay olan teknik gezilere 24 yönetici personel (bazıları gruplar halinde) katıldı. Bu
teknik gezilerde Brezilya, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa, Macaristan, Hindistan, Japonya,
Polonya, İsveç, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri
Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ne gidildi.
Çoğunlukla kısa süreli olan bu teknik seyahatlerden çimento sektöründe üst düzey yöneticilerinin
de yararlanması mümkün oldu. Böylece yöneticiler dış ülkelerdeki yenilikleri yerinde görerek dönüşlerinde yeniliklerin başında bulundular ve şirketlerin alt kademelerine de taşıyarak gördükleri
yeniliklerin uygulanmasını sağlayabildiler.
Japonya seyahati Çimento Araştırma Kuruluşları’nın ziyaret edilmesi “Araştırma Enstitüleri’’
organizasyonu ve işletilmesi konularında bilgi edinilmesini sağladı.
Sibirya’yı içeren Rusya’ya gezide şiddetli kış koşullarında çimento üretimi ve beton dökümü alanlarında görsel ve teorik bilgiler edinildi, seyahat
dönüşü hazırlanan ayrıntılı rapor ilgili olabilecek
kurum ve kişilere dağıtıldı.
Türkiye’de özellikle İç ve Doğu Anadolu illerinde uzun ve şiddetli kış koşulları nedeni ile inşaat
mevsimleri kısadır, dolayısı ile o mevsimler dışında çimento talebi düşmektedir.
Yapım faaliyetinin kışın da sürdürülebilmesi ancak
kış şartlarında beton dökümü konusunda gerekli
araştırma çalışmalarının yapılarak, uygun beton
karışımlarının formüle edilmesi suretiyle, soğuk
yörelerde inşaat mevsimlerinin uzatılması mümkün olacağından bu seyahatin çok yararlı olması
beklendi.
Ayrıca kış koşullarında yapım faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, ülkede prefabrik beton elemanları
üretiminin büyümesine ve yaygınlaşmasına bağlı
olduğundan, bu sektörün Türkiye’de genişletilmesi de ülke ekonomisine yararlı olacağı öngörüldü.
ABD’ye yapılan teknik seyahat bazı çimento araştırma merkezlerini ziyaret etme imkânı yanında,
seyahat tarihinin çimento konusunun tartışıldığı
uluslararası bir konferansı da (Cement Production
and Use, Franklin Pierce College, New Hempshi-

44

1968’DEN BUGÜNE BİR BAŞARININ ÖYKÜSÜ

re) kapsayacak şekilde ayarlanmış olması nedeni
ile bu seyahate katılanlar Türk çimento sektörünün eksikliklerini konferansa katılan çok sayıdaki
uluslararası çimentocular ile tartışma olanağını
buldular. Bu arada Albany’de bir çimento fabrikası ziyaret edildi. Keza ABD’de kullanılan National Bureau of Standards testlerinin Ankara’daki Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde
de kullanılma olanaklarını tartışmanın da AR-GE
merkezi için yararlı olduğu seyahat dönüşü verilen
raporlarda belirtildi.
Hindistan’a yapılan teknik seyahatte, bu ülkenin
çimento sektörünün gelişme temposunun Türk
çimento sektörünün gelişmesine hemen hemen
eşit olması nedeni ile, çimentocular ile yararlı
tartışmalar yapıldı, bu ülkedeki çimento ve beton
araştırma kuruluşları ziyaret edildi. Hindistan’da
çimento üretiminin ülke ihtiyaçlarını karşılayabilir
durumda olması nedeni ile Hindistan’daki araştırma enstitüleri ile belli konularda iş birliği yapılması taraflarca uygun bulundu ve bu çerçevede
karşılıklı olarak uzman ziyaretlerinin yapılmasının
uygun olacağı hususunda mutabakata varıldı.
Çin’e yapılan ziyaret, Çin çimento sektörünün tanınması olanağını verdi. Çok büyük ve ülke içinde
ulaşım olanakları sınırlı olan bu ülkede, mahalli çimento ihtiyaçlarını karşılamak için “mini” çimento
fabrikalarının çok yaygın olması karşısında, ülkemizin bazı yörelerinde böyle mini (yıllık kapasitesi
10-50 bin ton olan) çimento fabrikalarının rantabl
olup olmayacağı tartışıldı. Pekin yakınlarında ziyaret edilen bir çimento araştırma merkezinde bu
konu da görüşüldü. Bu konunun 9-22 Ekim 1980
de Çin’de düzenlenecek bir uluslararası konferansa katılarak tartışılması düşünüldü ise de katılım
mümkün olmadı.
Federal Almanya Cumhuriyeti’ne yapılan ziyarette, Almanya hükümetinin Ankara’da kurulmakta
olan Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi
için sağlamakta olduğu teknik ve finansal katkının
“hacmi” ve “kapsamı” konusunda ilgililerle görüşmeler yapıldı. Bu meyanda, bu ziyaret sırasında
Almanya’da Türk çimento sektörü’nden bir grup
mühendisin eğitim almakta oldukları mekanlara
gidilerek eğitilmekte olanlar ve eğitim veren uzmanlar ile uygulanmakta olan eğitim programlarını görüşmek fırsatı doğdu. Ziyaretçiler ayrıca

Aachen Üniversitesi’nin çimento araştırma laboratuvarlarını gezdiler ve eğitim veren uzmanlar ile
görüşmeler yaptılar. Görüşme yaptıkları uzman
Prof. Dr. G. Ludwig daha sonra Ankara’ya da gelerek projeye önemli katkılar sağladı.
Brezilya’ya yapılan ziyarette, Türk ziyaretçi o ülkede “Ucuz Maliyetli Konut Yapımı” konusundaki
uluslararası seminere katıldı ve seminerde aynı
konuda Türkiye’deki duruma ilişkin bir rapor sundu.

ların, sonra da, 4 ay boyunca da çimento fabrikalarında pratik eğitim almaları planlandı. Böylece 6
aylık eğitimi tamamlayanların çeşitli fabrikalarda
görevlendirilmeleri, bundan sonra her yıl bu tür
eğitimlerin değişik meslek dalları için farklı düzeylerde devam edilmesi programlandı.
Yakın bir gelecekte benzeri eğitimlerin Yakın ve
Orta Doğu Ülkeleri ile Afrika ülkelerinin çimento
teknisyen ve mühendislerine verilmesi de kararlaştırıldı.

Projenin Getirileri
Bu dokümanın yazılmasının nedeni olan
TUR/72/034 kodlu proje, artıları ve eksileri ile bir
bütün olarak Türk çimento sektörüne ve ilk hizmetlerini vermeye başlayan Çimento Araştırma ve
Geliştirme Merkezi’ne çok büyük katkılar sağladı.
Merkezin yakın bir gelecekte, proje dokümanında
öngörülmüş olan hizmetlerin tamamını da vermeye başlaması beklenmekte idi. Bu aşamada teçhizat bakımından henüz tamamlanmamış olan tek
birim beton laboratuvarı idi. Hammadde laboratuvarının eksik kalan teçhizatının tamamı ise sevk
edilmiş olup 1980 yılı sonlarına doğru merkeze
ulaşmış olacaktı. Bu durumda Çimento Araştırma
ve Geliştirme Merkezi’nin 1980 yılı sonunda, beton
laboratuvarı dışında tüm birimleri ile hizmete başlamış olması beklenmekte idi.

UNIDO İşüstü Grup Eğitimi

1980 yılı sonu ise zaten projenin başlangıçta belirlenmiş olan bitiş tarihiydi.
Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin en
önemli başarısı, özellikle teknik uzmanlar sayesinde
önerilmiş ve gerçekleştirilmiş olan spesifik hedeflere ulaşılmış olmasıdır.

Irene LORENZO / Direktör, UNIDO Viyana, Kısmet BURIAN / ÇAGM
Teknik Müdür, İşüstü Grup Eğitim Programı Kapanış Töreni

Ulaşılan bu hedefleri şöylece özetlemek mümkündür;
1. AR-GE Merkezinde çalıştırılmak üzere alınacak
olan personele “temel eğitim” vermek ve ayrıca
evvelce değişik konularda “temel eğitim” görmüş
olan personele de “ileri eğitim” vermek üzere,
merkezde bir “sınıf” açıldı. Bu sınıfta ilk eğitim,
teknik okulların değişik bölümlerinden mezun
olan 30 kişiye 1980 Ağustos ayında verildi. Bu eğitime katılanlar önce merkezde 2 ay süre ile bir
“teorik eğitime” tabi tutuldular. Bu eğitimi alan-

Sadık AKALAN, Ayduk ÇELENK, Niels BIERING
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1980 yılı yazı sonunda, yabancı ülkelerden gelen katılımcılar için çimento teknolojisi alanında UNIDO tarafından organize edilen “Çimento
Fabrikaları’nda Grup Eğitim Programı” devam
etmekte idi. Bu şekilde organize edilen “Fabrikada Eğitim Programı” daha önce, 1979 yılında, 17
ülkeden gelen 19 katılımcıya verilmişti.
Çimento

Araştırma ve Geliştirme Merkezi ta-

Bu programların tamamına 63 ülkeden 501 yönetici ve teknik eleman katıldı, 34 ülke ve 299 iştirakçi ile Afrika katılımda önemli kıta oldu. Bu da
Türkiye açısından Afrika ülkelerine verilen önemi
işaret ediyordu. 4-6 hafta arası uygulanan bu programların, iştirakçilere ve kuruluşlarına önemli ölçüde teknik bilgi birikimi ve pratik uygulama yetenekleri kazandırdığı ileriki yıllarda yoğun olarak
gözlendi.

Yine bu eğitimler çerçevesinde ülkemiz ile geliştirilen ikili ilişkiler kapsamında Uganda da bir
çimento fabrikasının rehabilitasyonu gerçekleştirildi, o dönemde Nijerya da kurulacak AR-GE
Enstitüsüne bilgi ve birikimlerle destek verildi,
Sudan’da anahtar teslimi fabrika yapımı, rehabilitasyonu ve malzeme temini konusunda Türk mühendislik firmaları organize edildi ve görüşmelerin sürdürülmesi sağlandı.

Bu programlar vesilesiyle o dönemde ülkemizde çimento sektörüne yönelik faaliyette bulunan
ve uluslararası rekabet piyasasında zorluk çeken
Türk firmalarının tanıtımları da amaçlanmıştı, bu
ülkeler ile olan ekonomik ve ticari ilişkiler kurulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunuldu.

2. 1980 li yıllarda AR-GE Merkezi ile çimento fabrikaları arasında yakın bir diyalog başlatıldı. Bu
çerçevede AR-GE Merkezinden küçük bir grup çimento fabrikalarını ziyaret ederek Fabrika Müdürleri ve Teknik Birim Şefleri ile ziyaret edilen fabrikaların mevcut sorunlarını tartışarak ortaklaşa
bir çözüm bulma programını uygulamaya koydular. Bu programın uygulanmasında, AR-GE ekibi
fabrikalara gitmeden önce o fabrikada mevcut
olan sorunlardan haberdar olmak ve fabrikaya hazırlıklı gitmek için fabrika müdürlüğüne bir anket

Özellikle, kağıt , makina, otomasyon, demir
ve çelik döküm, refrakter malzeme, kimya elektrik-elektronik ve toz tutma sistemleri konularında
hizmet veren sektörlerimiz ve mühendislik kuruluşlarımız bu ilişkilere örnek gösterilebilir.
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rafından, 1979 - 1995 yılları arasında Birleşmiş
Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı UNIDO ile Türk
Hükümetinin yaptığı bir anlaşma çerçevesinde
gelişmekte olan ülkelerin çimento sektöründe görev yapan orta ve üst düzey yöneticiler ve
mühendislere yönelik olarak, çimento teknolojisi
eğitimleri, enerji tasarrufu uygulamaları ve teknik gezi programlar ve değerlendirme toplantıları düzenlendi.
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formu göndermekte ve bu suretle hem fabrikanın
genel durumu hakkında bilgi edinmekte hem de
söz konusu fabrikadaki teknik personelin deneyim
ve bilgilerinden ne derecede yararlanabileceği konusunda fikir sahibi olabilmekteydi.
Bu anketler ve ziyaretler sonucunda AR-GE Merkezinde her bir fabrikanın genel durumunu, sorunlarını ve teknik kapasitelerini içeren bir Bilgi
Bankası ( Data Bank) oluşturulmuş oldu.
Bu suretle AR-GE Merkezi’nin çimento sektörüne
çok daha etkin şekilde hizmet verebilmesi hedeflendi.
3. Türk çimento sektörünün katkılı çimento üretimine başlaması ve bu tür çimento üretiminin
yaygınlaştırılması programının daha o zaman bile
çok başarılı olduğu, evvelce verilen bilgilerden de
açıkça görülmektedir. (Bakınız: Yabancı Uzmanlar
Bölümü, Francois Le Bel’in katkıları)
Türkiye çimento sektörünün katkılı çimento üretimine başlaması ve Bartın ve İskenderun çimento
fabrikalarında, Ereğli Demir Çelik ve İskenderun
Demir Çelik fabrikalarının atık ürünü olan Yüksek
Fırın Cürufunun “katkı maddesi” olarak kullanılmaya başlanmasının, ülke ekonomisine çok büyük
katkılar sağladığı ortadadır.
Bu tür bir atık’ın veya yan ürün’ün çimento üretiminde katkı olarak kullanılmak üzere yakın bir
tarihte enerji üretimine başlayacak olan Elbistan
Termik Santralından da sağlanması beklenmekteydi. Elbistan yöresinde çok büyük “Linyit Kömürü” (Brown coal) yatakları mevcut olup sadece
Elbistan Termik Santralının küllerini değerlendirmek için bile bu yörede yeni bir çimento fabrikasının kurulması da gündeme geldi.

Üniversiteden gelen katılımcılar ayrıntılı bir eğitim
programı uyguladılar.
4. ÖN-Kalsinasyon sisteminin kullanımı hem yeni
yapılacak çimento fabrikalarında hem de işletme
halinde olan fabrikaların kapasitelerinin büyütülmesinde uygulanabileceğinden, çimento fabrikalarına ilişkin yatırım maliyetlerinde büyük tasarruf
sağlanması öngörüldü.
Keza bu sistemde düşük kaliteli yakıtların kullanılabilmesi de mümkün olacaktı. Bu avantajları
nedeni ile ilk ön-kalsinasyon sisteminin Bartın çimento fabrikasının tevsi edilmesinde kullanılması
kararlaştırıldı.
5. Yakıt olarak doğal gazın çimento fabrikalarında kullanılmasına ilk olarak Pınarhisar Çimento
Fabrikası’nda başlandığı daha evvel belirtilmişti.
Doğal gaz kullanımının, yakınlarında doğal gaz rezervleri bulunmuş olan Adana ve Mardin Çimento
Fabrikaları’nda kullanımı da o tarihte gündeme
geldi.
6. AR-GE Merkezinin Hammadde bölümünün, ülkede çimento üretimine uygun olan hammaddelerin bir envanterini yapma çalışmalarına en kısa
zamanda başlaması kararlaştırıldı. Bu envanter
çalışmasının tamamlanması ile, çimento yatırımları için çok daha gerçekçi ve hassas fizibilite çalışmalarının yapılması da mümkün olacak ve bu
envanterin el altında bulunması gelecekte yapılacak çimento fabrikaları için yer seçiminin hem
doğru hem de süratle yapılması sağlanacaktı.

Bu meyanda AR-GE Merkezi ile Ankara’daki Orta
Doğu Teknik Üniversitesinin “Beton Bölümü” arasında, hem bu bölümün akademisyenlerinden
hem de Beton Laboratuvarının teknik imkanlarından yararlanabilmek için bir İşbirliği Anlaşması
yapıldı.
Bu anlaşma kapsamında, 1979 yılında “Fabrika’da
Grup Eğitim Programı” başlatıldı. Bu çerçevede
organize edilen seminere ODTÜ öğretim üyeleri aktif bir şekilde katıldı. AR-GE Merkezinden ve
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7. AR-GE Merkezi için Çimento Sanayii T.A.Ş.
bünyesinde görevlendirilen Fizibilite Grubu Türkiye çimento sektörünün ihtiyacı olan beceriyi ve
deneyimi kazanmış olmasından dolayı bu Grup,
hizmetlerini ülkemizdeki fabrikaların ihtiyaçlarını
karşılamakla kalmadı, aynı hizmetleri TCDC (Kalkınmakta olan Ülkelerarası Teknik İşbirliği) Programı çerçevesinde yurt dışına taşımak olanağına
da sahip oldu.
8. AR-GE Merkezinin elinde bulunan bilgisayarların tam kapasite ile hizmet verebilmeleri için,
ilave bilgisayar programlarının hazırlanmasına
başlanıldı. Böylece, söz konusu bilgisayarlar, ARGE Merkezindeki test ve araştırmalar için kullanılmanın yanında, Fizibilite etütleri dahil her türlü
teorik ve ekonomik araştırmalarda da kullanılabilecek hale getirildi.
9. Ülke çimento sektörünün kalite kontrol ihtiyacının AR-GE Merkezince eksiksiz olarak karşılanır
duruma gelmiş olduğu görüldü.

ÇAGM ile ilgili olarak 1981 yılından sonraya kalan konular ve öneriler
• UNIDO Tarafından Önerilen Eğitim Programları
1980 yılı sonunda, bazı eksikliklerine rağmen
ÇAGM, hemen Türkiye’nin çimento sektörüne hizmet vermeye başladı.
Bu arada, daha önce başlanan ancak 1980 yılı
içinde hayata geçirilemeyen bazı önemli projelerin
1981-1982 yıllarına kalması kaçınılmaz oldu.
Bunlardan birisi de, yine UNIDO tarafından finanse
edilmek üzere başlatılan ve Ankara’daki ÇAGM nin
kuruluş amaç ve gerekçelerine uygun özelliklere
sahip olan, bir başka “Bölgesel Eğitim Projesi” idi
ve bu projenin başına bir UNIDO uzmanı olan M.
Afify getirildi.
Bu projenin planlaması ile ilgili ayrıntıları ektedir.
( EK 15)

10. Enformasyon ve Danışmanlık Servislerinin gelişimleri de tamamlandı.
11. Şimdilik sınırlı bir şekilde yürütülmekte olan
araştırma çalışmalarının zamanla gelişeceği ve
yakın bir tarihte belirgin bir ivme kazanacağı görüldü.

Projenin Ayrıcalıklı Önemi:
Bu proje UNIDO tarafından yapılan bir değerlendirmede, anılan kuruluşun Türkiye’de, o tarihe kadar
katkıda bulunduğu 30 dan fazla proje içinde her yönü
ile en iyi yürüyen proje olarak seçilmiştir.
Yine o tarihte UNIDO’ nun dünya üzerinde 120 ülkede
katkıda bulunduğu 2500 proje arasındaki değerlendirmede “Programlara göre gerçekleşme”,“UNIDO”
ile İşbirliği” “Etkinlik” ve “Proje Yönetimi” bakımlarından “En Başarılı” ve “En Başarısız” projelerin seçiminde “En Başarılı” projenin Ankara’daki Çimento
Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesi olduğu BM
tarafından resmen Türk Hükümetine duyurulmuştur.
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ÇAGM Laboratuvarları

ÇAGM LABORATUVARLARI
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ÇAGM’nin Yönetmeliği ve Organizasyon Şeması

ÇAGM nin Proje Yöneticisi olarak hizmet veren S.Abaffy’nin görevinin sona ereceği 1980 yılı sonlarında,
kendisinin UNIDO, TCMB ve bu Projenin uygulanmasında görev alan yerli yetkililerle birlikte yaptığı ayrıntılı çalışmada ÇAGM için bir Organizasyon Şeması ile bu Şema paralelinde ÇAGM nin kuruluş gerekçesini
Karar ve İcra Organlarını, Yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarını ve bütçe kaynaklarını belirleyen bir yönetmelik hazırlandı.
Daha sonraki yıllarda gerek Organizasyon Şemasında gerekse Yönetmelikte, günün koşullarına göre yenilemeler yapılmış olmasına rağmen bu iki doküman “Bilgi ve Referans” için Bir Başarı Öyküsü dokümanına
eklendi.
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UNIDO’nun ÇAGM’nin Güçlendirilmesine İlişkin
Raporu
UNIDO, kendi uzmanlarının ve UNIDO tarafından
özendirilerek katkıları sağlanan bazı yabancı ülkelerin (Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa,
Danimarka, Japonya) uzmanlarının destekleri ile
tesis edilerek 1980 sonu 1981 yılı başında hizmete giren Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi
Türkiye’de vermeye başladığı hizmetlerden, aynı
bölgede bulunan ve çimento sektörleri henüz yeterince gelişmemiş olan ülkelere de hizmet götürmesini sağlamak amacı ile 1981 yılı içinde yeni bir
proje başlattı.
RP/INT/81/015 kodlu bu projenin başlığı “Strengthening of Training Capabilities of CRDC, Ankara, for the
Benefit of Turkey and “Other Developing Countries”
in the field of Cement Industry” idi.
Demokratik Yemen, Ürdün ve Yemen’i kapsayacak
olan ve bu ülkelerdeki çimento sektörlerinin mevcut durumu ve bu sektörlerin eğitim ihtiyaçlarının
saptanmasını içerecek bu raporun hazırlanması
görevi (Mission Report), UNIDO uzmanlarından
Mehmet A. Başman’a verildi.

John MILNE, Cembureau Başkanı, Mr. LAPLACE, Cembureau Pazarlama
Komitesi Başkanı, Dr. Faruk YAĞIZ, TÇMB Başkanı - 1985 ÇAGM ziyareti
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Mehmet A. Başman, adı geçen ülkeleri ziyaret
ederek, bu ülkelerin Çimento endüstrilerinin ihtiyacı olan araştırma alanlarını inceledi, bu ihtiyaçların UNIDO-TCDC programları çerçevesinde
karşılanabilme olanaklarını öncelikle ve özellikle Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin “Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi’’nden
yararlanmak sureti ile nasıl karşılanabileceğini
araştırdı.
M. Başman, bu araştırmalarında, adı geçen 3
ülkedeki çimento endüstrilerinin gelişim durumlarının birbirlerinden hayli farklı olmasına
rağmen, her üçünün de, ÇAGM ile daha yakın
işbirliği oluşturarak, UNIDO’nun öngördüğü
eğitimlerden yararlanabileceği sonucuna vardı.
(EK 17)
M. Başman, ÇAGM’ye de, bu ülkelerde yeni kurulacak olan veya kurulma aşamasında bulunan
çimento fabrikalarına ilişkin olarak, halen bu ülkelerin çimento sektörlerinin yönetim kademesinde bulunan teknik personelin ve kurulacak çimento fabrikalarında çalışacak teknik personelin
eğitimi için özel bir eğitim programı geliştirmelerini önerdi.

Said KADİR, Pakistan Ağır Sanayi Bakanı, Dr. Faruk YAĞIZ

M. Başman, Ürdün için, Ürdün çimento şirketinin
bünyesinde zaten mevcut olan Eğitim Merkezinin
bir “Ulusal” hatta bir “Bölgesel” Eğitim Merkezi
haline getirilmesini önerdi.
Yemen için de Ulusal bir Eğitim Merkezinin kurulmasını tavsiye etti.
Bu ülkelerin çimento sektörlerinin geliştirilmesi
için gereken eğitim hizmetlerinin de ve özellikle
çimento Fabrikalarında verilecek Grup Eğitimlerinin ÇAGM tarafından üstlenilmesini önerdi.
ÇAGM’nin kuruluş amacında, Türkiye’nin çimento
sektörünün geliştirilmesinin yanında, bu Merkezin
bulunduğu Bölgedeki yakın ülkelere de aynı hizmetleri götürmesinin UNIDO’nun gelişmekte olan
ülkelere “Küresel Düzeyde Yardım Sağlamak”
prensibine çok uygun olması nedeni ile bu Bölgesel yardımlaşmanın çok yerinde bir karar olduğu
bütün taraflarca kabul edildi.
Bu uygulama ÇAGM’nin kuruluş amacında yer
alan ve vereceği teknik hizmetlerin sadece “Ulusal” düzeyde kalmayacağı ve “Bölgesel” ve “Bölgelerarası” platformları da içereceği hususunun
bir parçası olacaktı.
Yukarıda adı geçen ülkelere eğitim hizmetinin
götürülmesinde “ÇAGM’nin eğitim kapasitesinin
güçlendirilmesinin Türkiye Çimento sektörü için
olduğu kadar gelişmekte olan ülkelerin çimento
sektörlerinin de menfaatine olacağı” görüşü RP/
INT/81/015 projesinin gerekçesini oluşturdu.
M. Başman bu amaçla ÇAGM için aşağıdaki önerilerde bulundu:
1. ÇAGM, kalkınmakta olan ülkelerin Çimento
Sektörleri için özel bir program hazırlamalıdır. Bu
program fabrika kurulması aşamasına yoğunlaşmalı ve kalkınmakta olan ülkelerin kendi projelerini hazırlama ve uygulama becerisini kazanmalarına yardımcı olmalıdır.
2. ÇAGM, kalkınmakta olan ülkelerdeki çimento
fabrikalarının tüm teknik personelini fabrikaların
kurulması aşaması için eğitmelidir.
3. ÇAGM kalkınmakta olan ülkelerde mevcut eğitim merkezleri ile teknik iş birliğini büyütme imkanlarını aramalı ve bu tür işbirliklerini etkinleştirmelidir.

UNIDO’nun desteği ve organizasyonu ile Ankara’da
“Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesinin tamamlanarak hizmet konulduğu 1981 yılı
sonunda (14-18 Aralık 1981) adı geçen merkezde
Çimento, kireç ve benzeri bağlayıcılar konusunda
gelişmiş ülkeler arasında işbirliği yapılmasını içeren yüksek düzeydeki katılımcıların bulunduğu bir
toplantı yapıldı.(EK 19)
High Level Meeting on Cooperation Among Developing Countries in the field of Cement, Lime and
Related Industries
Bu toplantıda gelişmekte olan ülkeler arasında daha
yakın bir işbirliği sağlanması ve adı geçen bağlayıcılar konusunda kısa ve uzun vadeli gelişmelerin gerçekleştirilmesi tartışıldı.
Toplantının hedefi UNIDO’nun yardımı ile gelişmekte
olan ülkelerarası işbirliğinin TCDC, (Technical Cooperation Among Developing Countries) nasıl genişletileceği idi.
Toplantıya 20 ülkeden (Bangladeş, Çin, Demokratik
Yemen, Honduras, Hindistan, İran, Ürdün, Malezya,
Mali, Nepal, Nijer, Filipinler, Somali, Srilanka, Türkiye, Uganda, Tanzanya Cumhuriyeti, Yukarı Volta ve
Yemen) 26 kişi katıldı.
Toplantı, UNIDO’dan Carl Rydeng ve TCMB den Dr.
Faruk Yağız ile birlikte yönetildi.
Toplantının açılış konuşmasını TÇMB Başkanı Sedat
Yıldız yaptı.
S.Yıldız kısaca toplantının amacını anlatarak, katılımcı ülkelerin, çimento, kireç ve benzeri bağlayıcılar konularındaki gelişmelerin önemine değindi
ve bu ülkelerin diğer ülkelerin yardımını beklemeksizin kendi inisiyatifleri ile çalışmalarını, bu arada
da eksikliklerini gelişme yolundaki diğer ülkeler ile
işbirliği yaparak tamamlamalarını önerdi. Sözü geçen bağlayıcıların ülkelerinin kalkınması için hayati
önem taşıdığının altını çizdi.
UNIDO’nun bu konudaki Direktörü C.Rydeng, “yeni
bir anlayışla” düzenlenen bu tür toplantıların, endüstriyel kalkınmaları hızlandırdığına işaret etti ve
toplantıya katılan ülkelerin bu alanlardaki deneyimlerinin gelişmekte olan diğer ülkeler ile paylaşılmasının çok etkili bir yöntem olduğunu belirtti.
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YABANCILARIN MERKEZ ZİYARETLERİ

Çeşitli Afrika Ülkelerinden Ziyaretler

Suudi Arabistan Ticaret Bakan Yrd. Tovfik İbrahim TOVFİK - 1988

Abid ABDELBAR, Tariq Sheat MAHMOOD, Sadun Al KASSAB / Arap Çimento ve Yapı Malzemeleri Birliği Heyeti
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Şahap KOCATOPÇU, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı, Sedat YILDIZ, Genel Müdür / ÇİTOSAN, Kısmet BURIAN, ÇAGM Teknik Müdür, Kayıhan
KÖKSAL, Proses Kontrol Müdürü

Philippe de MOUSTIER / UNIDO, Kayıhan KÖKSAL / ÇAGM

Dr. Murat Soylu Türk Heyeti Merkez Ziyareti
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Bu konuda Türkiye’deki Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezinin düzenlediği eğitimlerin çok yararlı
bir adım olduğunu da ifade etti.
Toplantı Başkanlık Divanı şu üyelerden oluştu.
Başkan : Dr. Faruk Yağız, Planlama D. Bşk. TÇMB Üyesi
Başkan Yrd.: S.Al-Kassab, Arap Çimento ve Yapı
Malzemeleri Birliği Genel Sekreteri
Başkan Yrd.: R.K Tikku, Hindistan, Sanayi Bakanlığı,
Sınai Kalkınma Daire Başkanı
Raportör : A.A.Avil Somali, Sanayi Bakanlığı, Çimento Fabrikası Projesi Yöneticisi
Gündemin ana maddesi “Çimento Sektöründe Eğitim” idi.
Toplantının başında gelişmekte olan 20 ülke arasından seçilen 15 ülke, kendi ülkelerindeki çimento
sektörünün mevcut durumunu anlatan tebliğler sundular.
Katılımcılar, o tarihte Ankara’da 17 ülkeden 34 üst
düzey Yöneticinin katılmış olduğu İş-Üstü Eğitim
programının tamamlanması vesilesi ile yapılan törene iştirak ederek verilen eğitimlerin ayrıntılarını
tartıştılar.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Katılımcıların bu eğitimden edindikleri bilgi ve deneyimlerini kendi ülkelerinde uygulamaları, kısa
süreli teknik ziyaretlerin daha sık yapılmasını, mevcut eğitim programlarına daha geniş yer verilmesini, enerji tasarrufu konusunun daha ayrıntılı olarak
ele alınmasını, Puzolanik malzemelerin kullanımının
yaygınlaştırılmasını, Ülkeler arasında bilgi ve deneyim alışverişinin daha etkin hale getirilmesini talep
ettiler.
SUNUMLAR
Dr. Faruk Yağız Türkiye’deki Çimento Sektörünün gelişimini anlattı, Devlet Planlama Teşkilatının Çimento
Sanayiinin gelişmesini destekleyen programı ile bu
gün ülke çimento sektörünün iyi gelişmiş bir duruma
geldiğini belirtti.
Son 15 yılda Türkiye’de Çimento tüketiminin yılda ortalama %11,5 oranında büyüdüğünü ve bu hızlı talep
büyümesini karşılayabilmek için yeni üretim kapasitelerinin devreye konulduğunu anlattı.
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1950 lerde sadece 1 milyon ton olan üretimin bugün
20 milyon tona çıktığını, halen 35 çimento Fabrikasının işletmede olduğunu, yapımına başlanan 7 yeni
fabrikasının da 1983 yılında işletmeye gireceğini belirtti.
Sektör için enerjinin en önde gelen sorun olduğunu,
ancak başka bir çok sorunla da karşı karşıya bulunulduğunu, bu nedenle fabrika yatırımlarının istenen
hızla tamamlanamadığını ve bütün bunların çözümünün de kuruluşu tamamlanma aşamasında olan
“Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi”nin tüm
birimleri ile çalışır duruma gelmesine bağlı olduğunu
izah etti.
Dr. Murat Soylu, Çimento Araştırma ve Geliştirme
Merkezinin mevcut durumuna ilişkin bilgi verdi.
Hammaddeler ve çimento bölümlerinin tam kapasite
ile hizmet vermeye başladığını anlattı.
Araştırma aktivitelerinin kısa ve uzun vadeli olarak
planladığını söyledi. Proses Kontrol Bölümünün Fabrikalardaki bütün elektrik ve elektronik cihazların
bakımlarını üstlendiğini belirtti.
Beyhan Bertan, Lima ve Yeni Delhi deklerasyonlarının paralelinde ve UNIDO ile işbirliği halinde önceliklerin “eğitime” verildiğini izah etti ve bu eğitimlerin
hem ulusal hem de uluslararası düzeyde verilmekte
olduğunu anlattı.
Bu çerçevede ilk İş-Üstü Grup Eğitim Programının
1979 yılında yapıldığını ve devam edeceğini, bu güne
kadar 95 katılımcının üç defa “Bölgeler Arası Eğitim”
programlarına iştirak ettiğini belirtti.
Bu meyanda teknik fabrika ziyaretlerinin düzenlendiğini anlattı.
UNIDO Temsilcileri gelişmekte olan ülkelerde çimento sektörlerinin durumlarını anlattı.
Çimento sektörünün hem “yatırım” hem “enerji” yoğun bir sektör olduğunu, buna rağmen halen dünyanın en ucuz yapı malzemesi olduğunu belirtti.
ÜLKE SUNUMLARI
Sırası ile Bangladeş, Çin, Demokratik Yemen, Hindistan, Ürdün, Malezya, Mali, Niger, Filipinler,Sri Lanka,
Thailand, Uganda, Yukarı Volta, Yemen delegeleri
kendi ülkelerindeki çimento sektörlerine ilişkin bilgiler verdi.

SONUÇ VE TARTIŞMALAR
Katılımcılar kısa ve uzun süreli eğitim programlarının devamını talep etti, bu arada TCDC (Technical
Co-operation Among Developing Countries) türü
eğitimlerin (bu tür eğitimlerde, işbirliği yapan ülkeler
katılımcıların ve yabancı uzmanların yerel giderlerini
karşılamaktadırlar.) çok etkin olduğunu vurguladılar.
Böylece TCDC uygulamasının UNIDO açısından yeni
bir uygulamanın kapısını açmış olduğu belirtildi.
Türkiye’de o günlerde uygulanan fabrika eğitimlerinin daha da yaygınlaştırılması benimsendi.

K. HUSSEIN / UNIDO Ankara, UNIDO Study Tour - 1992, Çağlan
BECAN / TÇMB

Bundan sonra düzenlenecek yüksek düzeyli katılımcılar toplantıları için aşağıdaki konu önerileri yapıldı:
Arap Ülkeleri : Enformasyon Sistemleri
Çin

: Küçük Ölçekli Çimento Üretim
teknolojileri

Hindistan

: Katkılı çimentolar ve enerji tasarrufu

Filipinler

: Çimento fabrikalarının 		
dönüştürülebilmeleri

Thailand

: Büyük kapasiteli ve modern prekalsinatörlü fabrikaların işletimi

Türkiye

: Fizibilite etüdleri

Dr. Murat SOYLU / ÇAGM

Irene LORENZO / Direktör, UNIDO Viyana

Kayıhan KÖKSAL ve çeşitli ülke Temsilcileri
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UNIDO’nun Yeni Bir Proje Teklifi
UNIDO’dan, Industrial Development Officer N.G.
Biering’den gelen 19 Haziran 1987 tarihli yazı
ekinde daha önceki aylarda UNIDO ile konuşulan
bir konuya ilişkin olarak bir proje dokümanı taslağı geldi.
Bu taslak, çok daha önceki yıllarda, 23 Ocak 1957
tarihinde, UNIDO ile Türk Hükümeti arasında imzalanmış olan “Technical Assistance Agreement”
dokümanına atıf yapılarak, Çimento Araştırma
ve Geliştirme Merkezi bünyesinde bu merkezin
“Ceramics R+D Center” alanını da içermesini ve
ayrıca bir de Concrete Road Design konusunu da
ilgi alanları arasına dahil edilmesini kapsayan
bir proje dokümanı idi. Bu iki konuya ilave olarak
ÇAGM’nin bir de “Cement Engineering Division”
içermesi öngörülüyordu.
Bu yazıya TCMB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk
Yağız tarafından verilen cevapta, sözü edilen her
üç konunun da Türkiye için hayati düzeyde önemli
olduğu (bu arada önceliğin mühendislik hizmetlerine verilmesi) vurgulanıyor ve “bu konuların en
kısa zamanda ele alınması için hemen atılması
gereken adımlar konusunda UNIDO’nun önerilerinin beklendiği ifade ediliyordu.
UNIDO’nun taslağında, bu projenin uygulanma
süresi için 38 aylık bir sürenin uygun olduğu ve
UNIDO katkısının 400 000 $, Türk Hükümetinin
(cost-sharing) maliyete iştirak katkısının da
39.500.00 TL olacağı belirtilmekteydi. (o tarihte TL.nin convertible olmadığı için bu meblağın
içinde genel giderlerin yer almadığı açıklanıyordu).
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DP/TUR/034 kodlu Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesinin uygulanması boyunca
taraflar (UNDP/UNIDO,TCMB, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı
ve diğer ilgili Şahıs ve Kurumlar) arasındaki çok
yakın ve uyumlu bir işbirliğinin mevcut olduğunu
ve Projenin ülkemiz için büyük önem taşıdığını,
projenin hızlı bir ivme ile yürütüldüğünü gösteren
yazışmalardan kısa cümleler, bu projenin başka
projeler için de bir örnek teşkil ettiğini ifade eden
bazı alıntılar, aşağıda, Türkçe olarak kısa özetler
halinde verildi. Bu arada tarafların ve özellikle de
UNIDO’nun projenin finansmanına ilave katkılar
sağlamak amacı ile ikili yardım teminine ilişkin
çabalarının belirtildiği yazışmalar da projenin nasıl karşılıklı güven ve anlayışla yürütüldüğünü ortaya koyması nedeni ile aşağıda yer aldı. (EK 20)
Nessim Shallon’dan Metin Karaca’ya,
(01.06.1976)
“CRDC Projesinin Onaylanmış Revize Bütçesini takdim ediyoruz. (Revize UNDP Bütçesi 733,683 US $,
Türk Bütçesi 32,900 TL)
Bu Projenin 1976 yılı tavanı UNDP-New York tarafından onaylanmıştır.
Gelecek yılın bütçe tavanı, projenin gidişatına paralel
olarak saptanacaktır.
Türk tarafının katkılarının (cost sharing), dış kaynak
olarak yararlanılan UNDP fonlarına olan talebi azaltacağı, (bu fonları rahatlatacağı) açıktır.
Bu arada, ikili yardım (bilateral aid) çerçevesinde
projenin amaçlarının gerçekleştirilmesine çok büyük
destek olan “donör” ülkelerin desteği bizi çok memnun etmektedir.”

UNIDO’nun önerisinin başlıca gerekçesinin Türk
çimento sektörünün yabancı teknolojilere olan
bağımlılığının ortadan kaldırılması olduğu belirtiliyordu. Bu amaçla da her şeyden önce sektörün
bünyesinde bir Çimento Mühendisliği (Proceses
and Basic Engineering) ünitesinin oluşturulması
gereği vurgulanıyordu.

N.Shallon’dan K.Satrap’a,

Ancak bu proje o yıllarda (1987 ve hemen sonrası)
Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. nin sahip olduğu
bütün çimento fabrikalarının özelleştirilmesine
başlandığı için uygulanamadı.

Projenin kazandığı ivmenin bu tempoda devamını
sağlamak için UNDP nin, 1976 yılı uzman katkısı 24
Adam/Ay, Burs katkısı da 7 Adam/Ay olarak düzenlendi.
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(22.12.1976)
“9 Ekim tarihinde yapılan Üçlü Toplantıda (Tripartite
meeting) Türk Hükümetinin talebi pararelelinde Proje Bütçesinin o günkü 269 500 ABD Dolarından 618
639 ABD $ seviyesine çıkartılması kararlaştırıldı.

Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesi’nin Hazırlanması ve
Uygulanmasında Yer alan Taraflar Arasındaki Yazışmalardan Örnekler
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Ankara’daki Alman, Fransız ve Hollanda Büyük Elçilikleri ile ikili Yardım (Bilateral Aid) katkısının toplam
400 000 ABD Doları düzeyine çıkması beklenmektedir. Bu arada başka “donör” ülkelerle de temaslar
sürmektedir.
Bu projenin UNDP nin bir Başlatma Finansmanı
(Seed Money) ile uygulamaya konulmasının Türk Hükümetini de katkısını yükseltmeye özendirdiği ayrıca
diğer ülkeleri de katkı sağlamaya teşvik ettiği bir örnek olduğu söylenebilir.
Proje yöneticisi S. Abaffy ile Türk Hükümeti arasın-

(10.11.1977)
“… Bu Proje konusunda şu hususa dikkatinizi çekmek isterim: Bu proje UNDP/UNIDO nun katılımı ile
başlatılan ve sonra projenin başarı ile sürdürülmesi
için nasıl ikili yardımların (bileteral aid) da katılımını teşvik ettiğini gösteren fevkalade bir örnek oldu.
Projenin sadece Türkiye’deki kamu ve özel sektöre
yardımcı olmasının ötesinde TCDC ( Technical Cooperation Among Developing Countries) için de bir
kaynak teşkil edecek olmasıdır. ..’’

daki ilişkinin de, projenin kesintisiz yürütülmesini

Metin Karaca’dan, N. Shallon’a,

etkileyen ilave bir teşvik olduğunu söylemek yanlış

(08.12.1977)

olmaz.“

tebrik yazınıza çok teşekkür ederiz

“..T.Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin DP/TUR/72/034 Projesine “Proje Yöneticisi ve Proses Kontrol Uzmanı” olarak hizmet vermekte olan Mr. Sigmund A.Abaffy’nin
görev süresinin 9 Temmuz 1978 tarihinden itibaren
24 aylık bir süre için tekrar uzatılması talebinde bulunduğunu bilgilerinize iletir, ilginize ve gereğinin yapılmasına müteşekkir olacağımızı…”

Sizin ve çalışma arkadaşlarınızın, projenin her aşa-

Kenan Tüzün’den, N. Shallon’a,

masında verdiği desteğe teşekkür eder, aramızdaki

(02.04.1979)

Vedat Talu-Dr Faruk Yağız’dan N.Shallon’a,
(22.02.1977)
“…Projenin başarılı biçimde yürütülmekte olması
nedeni ile tarafımıza yazdığınız 15 Şubat 1977 tarihli

bu etkin işbirliğinin, bu güne kadar olduğu gibi gelecekte de ayni etkinlikte devamını dileriz.
Bu meyanda Proje Manager’i Mr. Sigmund Abaffy’nin
profesyonel yönetimi ve Yöneticilikteki deneyiminin,
projeye çok büyük destek getirdiği ve Projeye ilişkin
aktivitelerin hızlı bir şekilde gelişme sağladığını sağladığını belirtmek isteriz….”
Nessim Shallon’dan, G.P Veliky’ye,
(27.09. 1977)
“…Ankara’da, 13 Eylül 1977 günü yapılan Üçlü Toplantıya (Tripartite Review ilişkin rapor ektedir…”
“…Raporda görüleceği üzere Toplantıya katılanların
tamamının kanaatı Çimento Araştırma Merkezi Projesinin çok iyi bir gelişme içinde olduğu ve tamamlandığında Türkiye’nin hem Kamu hem de Özel Sektöre ait Çimento tesislerine çok daha iyi hizmetler
vereceği yönündedir…”
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Nessim Shallon’dan, Mr. Könz’e,
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“…Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezinin yapımı tamamlanmış ve “ikili-yardımlar” çerçevesinde
sağlanan laboratuvar teçhizatı da yerlerine monte
edilerek işletmeye alınmıştır…. Tek sorun enerji teminindeki kararsızlıktır. İhtiyaç duyulan iki jenaratörün teknik özellikleri tanımlanmış olup bunların,
UNDP/UNIDO projesinin uygun şekilde revizyonu
ile sağlanması ümid edilmektedir. Bu meyanda Türk
Hükümetinin “maliyete katkı” miktarı, halen ödenmiş olan 50 000 ABD $ ndan 100 000 ABD $ na yükseltmiştir.
..Adı geçen proje “yüksek öncelikli” proje olmak durumunu muhafaza etmektedir..
…Türkiye’deki hizmet süresi 5 yılı doldurmuş bulunan Mr. Abaffy’nin Endonezya’daki benzeri bir Projeye bu günkü titri ile atanması konusunun nihai karar
alınmasından önce Mr. Abaffy’nin yerine gelmesi söz
konusu olan Mr. Ringsholt’un, Türk Hükümeti yetkililerine tanıtılması…” uygun olacaktır.”

Özdem Sanberk’ten Mr. Dessau’ya,
(12.04.1979)
“…Malumunuz olduğu üzere UN’in Türkiye’de uygulanmakta olduğu TUR/72/034 kodlu proje, UN’in bugüne kadar, Türkiye’de başlattığı Projelerin en başarılı olanlarından birisidir. Türk Hükümeti bu başarıda
danışmanlık hizmetini 1974 yılı başlarında başlayan
daha sonra da proje direktörlüğüne yükseltilen Mr.
Abaffy’nin çok büyük payı olduğu kanısındadır..”
Nessim Shallon’dan, Mr. May’e,
(24.05.1979)
“…1974 te Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğine
CRDC Projesi konusunda hizmet vermek üzere Process Mühendisi olarak gelen Mr. Sigmund Abaffy,
daha sonra başlangıçta “orta çapta” bir proje olan
CRDC Projesini, büyük bir çaba ile UNDP /UNIDO için
“büyük çapta” bir yatırım projesi düzeyine çıkartmış,
ayrıca da becerisi ile Batı Almanya Hükümetinden
önemli düzeyde ikili-yardım (bileteral aid) sağlamıştır.
Mr. S. Abaffy’nin bu azimli çalışmaları Projeye olan
katkılarını1978 yılında maksimum düzeye çıkartmıştır…”
Bundan sonrasında CRDC’nin çimento sektörüne
çok önemli destek sağlayacağı ortadadır.”
Kenan Tüzün’den, Dr. A.Khane’ye,
(31.07.1979)
“Sayın…
…UNIDO tarafından, benim Başkanlığımda ABD’ne
yapılan teknik geziden ve bu fırsattan istifade ile New
Hampshire Franklin Pierce kolejinde katıldığımız
“Çimento Üretimi ve Kullanımı” konulu konferanstan
ve daha sonra yaptığımız Albany çimento fabrikası
ziyaretimizden, bilgi ve görgü yönünden çok yararlandığımızı belirtmek isterim…”
“…Bu meyanda Çimento Araştırma Merkezi projesinin hızla ilerlediğini ve projenin UNIDO’nun başlattığı
katkılarla ilk aşamasının tamamlandığını ifade eder,
bu merkezin ikinci aşamasının da tamamlanması ile,

merkezin sadece Türk çimento üreticilerine ve kullanıcılarına değil, Araştırma-Eğitim ve Danışmanlık
hizmetleri ile komşu ülkelere de hizmet vereceğini
bilgilerinize sunar, yakın ilginizin devamını dilerim…”
Kenan Tüzün’den S.Malik’e,
(10.10.1979)
“…Türkiye Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ne sağlamış olduğunuz desteğiniz için teşekkürler
ederiz. Bu proje, özellikle günümüzdeki enerji maliyetlerinin yüksekliği yönünden ülkemiz için en öncelikli proje konumuna gelmiştir….”
“…maliyete katılım (cost sharing) konusunda, 1979
yılı için Tük Hükümetinin katkısını 50 000 $ dan 100
000 $ düzeyine ve aynı şekilde 1980 yılı için yine 50
000 $ dan 100 000 $ düzeyine yükseltilmiştir.
“…Malumunuz olduğu üzere bu Merkez Beton Laboratuvarlarınız dışında tüm Laboratuvarları ile hem
Kamu hem de Özel Sektöre kalite kontroluna ilave
olarak, araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmetleri
vermeye de başlayacak ve Fizibilite çalışmaları Proje
Mühendisliği alanlarında da hizmet vermeye başlayacaktır.
Merkezin sözü edilen hizmetleri yakın bir gelecekte, Proje dokümanında da yer aldığı gibi, UNIDO’nun
küresel hizmetlere ilişkin prensipler, çerçevesinde
komşu ülkelere de götürmesi beklenmektedir...’’
Proje İçin Gelen Uzmanlar, Geliş Tarihleri, Uzmanlık Alanları Ve Hazırladıkları Raporlar
Proses Kontrol Teçhizatı - Sigmund Abaffy, İsveç
S. Abaffy Ocak 1974 tarihinde önce 12 aylık bir
süre için Ankara’ya geldi. Sonra Proje Yöneticisi
pozisyonuna yükseltildi ve süresinin ard arda uzatılması ile 9 Ocak 1981’e kadar Türkiye’de kaldı.
S.Abaffy bu süre zarfında çok sayıda teknik ve idari konularda birçok rapor hazırladı, Türkiye içinde
ve dışında çok sayıda kuruluş ile yazışmalar yaptı.
Tüm bu çalışmalarını içeren Terminal Report, (Nihai Raporunu ise 25 Kasım 1980 tarih ve DPT/ID/
SER.B/269/Rev.I başlığı altında hazırladı, ilgili kuruluşlara takdim etti.
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G. Grieshammer, daha önce de Federal Almanya Cumhuriyeti ile imzalanan iki taraflı uzmanlık anlaşması
çerçevesinde 3 kez Türkiye’ye gelmişti.
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Türkiye’de, 1979-1985 yılları arasında Ar-Ge Enstitüsünde “Çimento Endüstrisi” alanında bir programa bağlı olarak düzenlenen “IPGTP”
(ln Plant Group Training Programme-Fabrikalarda İş-üstü Grup Eğitimi) Programının UNIDO tarafından hazırlanan Değerlendirme Raporu
(3-7 Ekim 1988) (EK 18)
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Türkiye’de, 1979-1985 yılları arasında Ar-Ge Enstitüsünde “Çimento Endüstrisi” alanında bir programa
bağlı olarak düzenlenen “IPGTP” (ln Plant Group Training Programme-Fabrikalarda İş-üstü Grup Eğitimi)
Programının UNIDO tarafından hazırlanan Değerlendirme Raporu
(3-7 Ekim 1988)
UT/INT/88/147
XP/INT/88/079

Değerlendirme raporu UNIDO değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanmıştır.
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı
Viyana
ÖZET
Çimento Endüstrisi alanında, UNIDO ile Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğinin, 1979 yılından beri çimento üretiminin tüm dallarını kapsayacak şekilde Çimento Fabrikalarında halen çalışmakta olan mühendisler için düzenli
olarak organize edilen eğitim programlarının çok başarılı sonuçlar verdiği gözlendi.
Bu eğitimlere katılacak mühendisler her zaman dikkatle seçildi, programları yönetici uzmanlar uyguladı, eğitim
malzemeleri ve konuşmacıların notları eksiksiz olarak sağlandı.
Aslında bu programların gerçek bir iş-üstü eğitim programı olabilmeleri için eğitim sırasında yapılan fabrika
ziyaretlerinin daha sistematik biçimde düzenlenmiş olması daha uygun olabilirdi.
Yine de kısa süreli bu programlara katılanların edindikleri bilgi ve beceri çok seviyeli oldu. Katılımcılar uygulanan
programın çok mükemmel olduğunu ifade ettiler.
Sonuçta bu tür eğitim programlarının gelecekte sürekli olarak düzenlenmesi önerildi.
Bu raporda daha ileri eğitim programlarına olan ihtiyaçlar da vurgulandı.

1.GİRİŞ
UNIDO, 1979 yılından beri Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ve Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Ar-Ge) ile ortaklaşa Grup-Eğitim programlarını düzenlemekteydi.
O günden bu güne dek gelişmekte olan 60 ülkeden gelen 215 katılımcı bu programlar ile eğitildi.
Bu programların finansmanı Türk Hükümetinin Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Fonuna (UNIDF) hibe olarak
sağladığı katkılarla karşılandı.
UNIDO ve TÇMB sözü edilen eğitimlerin değerlendirilmesinin iki yöntemle yapılmasında mutabık kaldılar:
i. Bu eğitimlere katılımcı gönderen ülkelerden bir kaçının örnek olarak seçilmesi ve seçilen ülkelere gidilerek,
evvelce Türkiye’de eğitim almış kişilerle iş yerlerinde görüşülmesi, mevcut çalışma koşullarının incelenmesi ve
eğitim ihtiyaçlarının saptanması;
ii. Gidilen ülkelerden küçük bir grubun (12 kişi) katılımcı olarak seçilerek Türkiye’ye götürülmesi, bunların hem
fabrika ziyaretlerinde hem de öğreticileri dinlemek suretiyle öğrendiklerini kendi ülkelerinde nasıl uygulayacaklarının gösterilmesi;
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2. PROJENİN KURGULANMASI
Verilen eğitimlerin ve düzenlenen seminerlerin değerlendirilmesinde eğitim için öngörülen amaçların fiiliyatta
ne derece sağlanabildiğinin saptanması kolay bir iş olmadığı için 1987 Proje Dokümanından yararlanılarak öncelikli hususlar (Hammadde seçimi, Üretim Yöntemleri, Proses teknolojisi, Kalite kontrolü, Bakım hizmetleri,
Enerji tasarrufu vs) ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliklerinin nasıl daha etkin olabileceği saptandı.
Ayrıca uygulanan eğitimlerde kazanılan bilgi ve deneyimlerin katılımcıların kendi ülkelerinde ne sonuçlar verdiği
incelendi.

3. DEĞERLENDİRME SEMİNERİNE İLİŞKİN AKTİVİTELERİN SAPTANMASI
Yukarıdaki paragraflarda sözü edilen 12 kişilik grup Türkiye’ye geldi ve öngörüldüğü üzere hem fabrikaları ziyaret ettiler hem de Seminerleri izleyerek ülkelerine dönüşlerinde kendi fabrikalarında çalışan personele öğrendiklerini aktaracak düzeyde eğitim aldılar. (EK 15)

4. SEMİNER SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Örnek olarak seçilen ülkelerden Türkiye’ye gelen 11 katılımcıya (12 kişiden birisi Türkiye’ye gelememişti) ülkelerine dönüşlerinde doldurularak UNIDO’ya gönderilmeleri istenen Anket Formları dağıtıldı. (EK 15)
Ankara’da eğitim gören 11 kişinin hepsi de, ülkelerine döndüklerinde eski işlerine dönerek çalışmaya başladılar.
Bunların arasından 8 i evvelce çalışmakta oldukları pozisyonlara göre daha üst görevlere atandılar.

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Sonuçlar:
Türkiye’de eğitim görenlerin bu eğitimlerden çok yararlandıkları gözlendi.
Eğitimlerin tamamlanmasından sonra, katılımcıların ve öğreticilerin bir araya gelerek işlenen bütün konuları
ayrıntılı olarak tartışmalarının çok yararlı olduğu görüldü.
Öneriler:
Türkiye’de fabrika ziyaretlerine ve seminerlere katılanların bu tür eğitimlerden çok yararlanmış olmaları nedeni
ile bu tür “İş-üstü Grup Eğitimleri” nin daha önce katılmış olanlar için her beş yılda bir tekrarlanması önerildi.
(EK 18)
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ÇİMENTO ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ
KURULUŞ AŞAMASINDAN VE SONRASINDA EMEĞİ GEÇENLER
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Mükemmeliyet Merkezi olarak adlandırılan TÇMB Çimento Araştırma ve Geliştirme Merkezi çağın gereklilikleri doğrultusunda çeşitli aşamalardan geçmiş
olup, modern cihazlar ve güncel bilgilerle kuruluş hedefleri doğrultusunda hizmet kalitesini artırmayı sürdürmektedir.
Sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, stratejik
bir ortak gibi güven duyulan, çevreye ve
insana duyarlı, inovasyon odaklı ARGE
Enstitüsü Laboratuvarlarının günümüze
kadar başarı ile gelen çalışmaları ikinci
bölümde özetlenmiştir.
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02
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ

02
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI

1974 yılında UNIDO projesi kapsamında kurulmasına başlanılan TÇMB “Çimento Araştırma
Geliştirme Merkezi Enstitüsü (ÇAGM)”, 1995
yılında “Çimento ve Beton Araştırma Geliştirme Enstitüsü” ismini almıştır. Daha sonra ArGe Enstitüsü ismini alarak hizmetlerine devam
etmiştir. Türkiye Çimento sektörüne ilk hizmetlerini 1981 yılında vermeye başlayan TÇMB
Ar-Ge Enstitüsü, o günden bugüne hizmet yelpazesini genişletmiş; hızla gelişmesine paralel olarak hem bilgi ve deneyim hem de ortaya
yeni çıkan sorunların ortadan kaldırılması için
gereken yeni ve modern teçhizatın kullanıma
konulması ile hizmet kalitesini arttırmıştır.
Ar-Ge Enstitüsü faaliyetlerinin genişletilmesi ve
vizyon çalışmaları aşağıdaki üç başlık altında toplanmaktadır;
1. Ar-Ge faaliyetleri kapsamında
• Fabrikalarımız ile iletişim kurulması ve Ar-Ge
projelerinde iş birliği yapılması,
• Üniversitelerimiz ile ulusal ve/veya uluslararası
düzeyde araştırma/inovasyon projelerine katılım
sağlanması,
• Ar-Ge projeleri için ulusal ve/veya uluslararası
fon kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklara
ulaşılması,
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• Ar-Ge çalışmalarında bilimsel bir yeniliğin kullanım değeri taşıyan ürüne dönüştürülmesi için
yol haritasının hazırlanması,
• Enstitümüze benzer yapıdaki kuruluşlarla iş birliklerinin aktif olarak geliştirilmesi (VDZ,ECRA,Hindistan ,Çin ve Arap Çimento Birlikleri vb)
• Mevcut yapının Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi (Enstitüsü) olarak değiştirilmesi ve bu başlığa
göre şekillendirilmesi,
2. Test ve analiz hizmetleri kapsamında
• Kapsam genişletme çalışmaları ile faaliyet alanlarıın ve hizmet verilecek olan sektörlerin artırılması,
• Sondaj yapan firmalar ile görüşülerek sondaj
sahalarının analizlerinin gerçekleştirilmesi,
• Ülke kapsamında sınırlı yapılan analizlerin
TÇMB Ar-Ge Enstitüsü’nde yapılır hale getirilerek
üyelere zaman ve maliyet optimizasyonun sağlanması (Dioksin-Furan gibi),
• Kamu Kuruluşları (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
MİGEM, MTA, TSE vb.) ile yakın işbirliği geliştirilmesi,
• Çimento Sektörü, atık yakan fabrikaların sayısını ve alternatif yakıt kullanım oranını artırmayı

hedeflemektedir. Atık kullanımının artırılması ile
birlikte atık analizleri ve çevresel izleme konularında adres Laboratuvar olunması,
3. Destek faaliyetleri kapsamında
• Profesyonel, etkin tanıtım faaliyetlerinde bulunulması,
• Personelin test/analiz hizmetleri konusunda piyasa bilinci ve Ar-Ge faaliyetlerinde ise akademik
bilinç ile donatılması,
• Sektöre LTP (Round Robin test) hizmetinin geliştirilerek devam ettirilmesi,
• Sektörün, Kalite ve Ar-Ge personeline verilen
işbaşı eğitim hizmetlerinin geliştirilerek devam
ettirilmesi,
• Müşteri iletişiminin profesyonel olarak kurulması ve geliştirilmesi,
• ECRA eğitim çalışmaları modeli örnek alınarak
benzer çalışmaların yapılması olarak sıralanabilir.
Ar-Ge Enstitüsü Direktörleri, Ar-Ge çalışmaları,
Üniversite-Sanayi İş Birliği Protokol çalışmaları,
editörlük, süreli ve teknik yayınlar, eğitim, çeşitli
komite görevleri, ulusal ve uluslararası temsilcilik
konularındaki hizmetleri ile Ar-Ge Enstitüsü’nün
gelişmesine katkı sağlamaktadırlar.
Bugüne kadar Ar-Ge Enstitüsü Direktörleri görevlerini yerine getirirken çimento sektörünün
gelişmesi konusunda her türlü bilimsel ve teknik
bilgilerin sağlanması, kısa ve uzun vadeli araştırmaların programlanması ve yürütülmesi, sektörün problemlerinin bilimsel usullerle çözümlenmesi için gereken çalışmaları üstlenmektedir.
Ayrıca benzer araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile koordinasyonda bulunmakta, sektöre yönelik ve ilgi odağı olan konuları içeren yayınların
(bülten, kitap, kitapçık, vb) çıkarılması için özel
çaba sarf etmektedirler.
Ürün ve sistem sertifikasyonu konularının yanısıra
Kalite Yönetim Sistemleri de aynı derecede önemli
ve vazgeçilemez bir uygulamadır. Organizasyonda
Kalite Yöneticiliği kadroları oluşturularak üst düzey yetkilerle desteklenmektedir. Kaliteye konu
olan her çalışmada Kalite Yöneticileri devreye gir-

mektedirler. Mevcut ve yeni standartlardan sistem
oluşturulmasına kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yapılmakta olup kalite yöneticileri bu görevlerini uzun yıllar başarıyla yürütmektedirler.
Kalite politikası titizlikle oluşturulmuştur, bu kapsamda;
• Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak
test ve kalibrasyon hizmetinin sunulması,
• Akredite, doğru ve seri analiz hizmeti,
• Müşteri gizliliği,
• Özel yazılım ile analiz ve test raporlarının hazırlanması,
• Geniş akreditasyon kapsamı ile uluslararası kabul gören hizmetler,
• Güncel yönetmelik ve mevzuatların takip edilmesi,
• Ulusal/uluslararası standartlara veya işletme
içerisinde geliştirilmiş metotlar ile analiz hizmeti,
• Yurtdışı ve yurtiçi karşılaştırma çalışmalarına
katılım ile kalitede güveni sağlamlaştırmak sektör ihtiyaçlarına yönelik yeni kapsam genişletme
hedefleri ve yeni cihaz yatırımlarının planlanması
gibi çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Mevcut kalite seviyesini sürdürmek ve daha ileriye
götürmek amacı ile Enstitü’de görevli tüm personel çalıştıkları bölümün ihtiyaç duyduğu üst düzeyde eğitim ve öğretime sahip doktora, yüksek lisans, lisans veya meslek lisesi mezunu kişilerden
seçilmektedir. Ar-Ge Enstitüsü Laboratuvarları’nda yeni işe başlayan personele tecrübesine göre 3
ile 6 ay arasında oryantasyon ve işbaşı eğitimleri
verilmekte ve kalite sistemi gereği eğitimlerin başarı ile tamamlanması koşuluyla analiz hizmetinde çalışmalarına izin verilmektedir.
Çimento-beton üretici ve kullanıcılarına; tarafsız
kalite kontrol çalışmaları ve analiz hizmeti sunabilmek için kullanılan metotlarda yasal mevzuata uyarak ulusal ve/veya uluslararası standartlar
veya laboratuvarın geliştirdiği metotlar esas alınarak çalışılmakta ve en üst düzeyde gizlilik sağlanmaktadır.
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ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Süha SEVÜK, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Reşat BAYKAL,
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ersen YAVUZ ve
TÇMB Başkanı Ayduk ÇELENK, 1995

Müşteri taleplerinin doğru ve seri olarak karşılanması ilke edinilmiştir. En iyi düzeyde teknolojiyi takip ederek iyi mesleki ve teknik uygulama ile
doğru hizmetin ilk defada ve zamanında verilmesi
hedeflenmektedir.
Laboratuvarlarda tarafsızlık ve bağımsızlığın güvence altına alınması için Enstitü’ye getirilen tüm
numuneler yetkili personel tarafından laboratuvar
yazılım programına kayıt edilmekte ve Enstitü Laboratuvarları’nda müşteri bilgisi bilinmeden program tarafından verilen kayıt numarası ile analize
tabi tutulmaktadır.
Enstitü’de 2017 yılı itibari ile bünyesinde bulunan
cihazların listesi EK30’da verilmiştir.
Ar-Ge Enstitüsü, 1995 Aralık ayında TÇMB-Orta
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)-İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ) arasında bir Sanayi-Üniversite
Araştırma-Geliştirme ve Laboratuvar Hizmetleri
İş Birliği Protokolü imzalanmış ve uzun soluklu
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bir iş birliğinin oluşmasına imkân sağlanmıştır.
(EK 32)
Söz konusu iş birliği, TÇMB’de kurumsal bir Ar-Ge
yapısı oluşturulmasına kadar üniversitelerin desteğini almayı öngörmüştür. Ancak, konu bununla
sınırlı kalmamıştır. Protokolde ülkemizde o güne
kadar alışkın olmadığımız, bugün de örneklerine
çok az rastlanılan önemli bir yaklaşım söz konusu
olmuştur: “Yapılacak çalışmaların ve projelerin
yürütülmesini teminen oluşturulacak bütçenin
finansman kaynağı TÇMB tarafından sağlanır”.
Bu yaklaşım, ülkemizdeki üniversitelerde çimento ve beton konularında yapılacak olan araştırma
projelerine, ilk defa devletin dışında bir maddi destek olanağı getirmiştir. Nitekim, bu kapsam içinde
1996-2000 yılları arasında üniversitelerin önerdiği
15 araştırma projesi desteklenmiş, ayrıca daha
sonra yapı malzemeleri alanında doktora ve yüksek lisans yapan öğrencilere TÇMB “İz Bırakanlar”
adı altında burs verilmesi sağlanmıştır. (EK21)

Taraflar periyodik aralıklarla toplanmış ve üniversite/sanayi iş birliği çerçevesinde çimento ve
beton ile ilgili laboratuvar hizmetleri, bilgi paylaşımı, projeler ve ortak araştırma konularında
mevcut kapasitelerini harekete geçirerek çeşitli
çalışmalar yapmışlar ve yayınlarda bulunmuşlardır. Çimento sektörünün öncelikli konuları üzerine
seminer ve konferanslar düzenlenmiştir.

Uzun yıllar “Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
Bülteni” adıyla yayınlanan ve TÇMB tarafından hazırlanıp çıkarılan dergi, 1996 yılının Mayıs ayında
“Çimento ve Beton Dünyası” dergisi adı ile yayımlanmaya başlamıştır. Dergi uluslararası bir veri
tabanı olan Chemical Abstracts tarafından taranmaktadır. 2011 yılında da EBSCO host veri tabanına dahil olmuştur. (EK 22)

Üniversite/Sanayi İş Birliği Protokolü çerçevesinde çalışılan öncelikli konulara örnek olmak üzere:

Ar-Ge Enstitüsü’nün kurulmasını takiben yapılan
değişikliklerle, Laboratuvarlar Müdürlüğü kaldırılmış ve Enstitü bünyesinde Çimento Tekniği,
Beton Tekniği ve Proses Tekniği Bölümleri kurulmuştur. 1997 yılında tüm fiziksel ve mekanik deneyler için TSE Yeterlik Belgesi alınmıştır. O dönemde çalışan ekip bir yandan yeniden yapılanma
çalışmaları, yeni cihaz ve ekipman alımları için
şartnamelerin hazırlanması, gelen tekliflerin değerlendirilmesi, siparişlerin yapılması, cihazların
kullanımı için eğitimler, ülkemizin birçok değişik
yöresinde yapılan çimento ve betonla ilgili seminer ve sempozyumlara aktif ve bildirili katılım, EN
standartlarının hazırlanmasında ülkemiz adına
görev üstlenme, sektörü ilgilendiren konularda
çeviri çalışmaları yaparken diğer yandan da çeşitli
test, analiz ve araştırma faaliyetleri yürütmüşlerdir.

• Çevre ve servis koşullarının betonun dayanıklılığına etkileri,
• Traslı çimentolar, kullanım alanları, özellikleri,
diğer çimentolarla kıyaslanması,
• Çimento fabrikalarında ikincil yakıt kullanım
olanakları, avantajlar, dezavantajlar,
• Çimento üretiminde (özellikle değirmenlerde)
enerji tasarrufu,
• Çimento fabrikalarının CO2 emisyonunun azaltılmasına yönelik teknoloji geliştirmesi,
• Kalite kontrolde süreklilik sağlanması,
• Çimentolar için yeni kullanım alanları verilebilir.
1996 yılının Mart ayında TÇMB bünyesinde, kuruluşundan yaklaşık yirmi yıldan fazla bir süre sonra
zamanın gereksinimlerine yanıt verecek şekilde
kurumsal ve yapısal iyileştirmeler yapılarak mevcut yapı Çimento-Beton Araştırma ve Geliştirme
Enstitüsü olarak değiştirilmiştir.
Bu arada, 1996’da TÇMB’nin ilk Ar-Ge Enstitüsü
yayınları olarak “Türkiye Çimento-Beton Araştırmacı Envanteri (1996)” ve “Türkiye Çimento-Beton
Araştırma Ekipman Envanteri (1996)” yayımlanmıştır. Çalışmaların amacı ülkemizde çimento ve
beton konularındaki araştırma potansiyelinin belirlenmesi ve ilgili sektörlere araştırmacıların ve
araştırma olanaklarının tanıtılması olmuştur. Yine
aynı kapsamda, “Çimento ve Beton Tez Özetleri
(1995-1996)” yayımlanarak çimento ve beton sektörlerine bu konularda üniversitelerde yapılmış
olan lisansüstü tezlerin tanıtımı amaçlanmıştır.

Bu dönemde çeşitli araştırma projeleri başlatılmış, ayrıca çimento ve çeşitlerine yönelik TÇMB/
Ar-Ge yayınları hazırlanmış ve mineral katkılar, çimento, beton yollar vs. konularında uluslararası/
ulusal birçok sempozyum düzenlenmiştir. (EK 23)
2011’li yıllarda Beton Yollar ve Beton Bariyerler konusu sektörün en önde gelen öncelikleri
olması nedeniyle yoğun bir tanıtım ve uygulama kampanyası başlatılmıştır. Günümüzde de
bu tanıtım çalışmalarına devam edilmektedir.
(http://betonyol.org.tr)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile başlatılan ve
dünyada da fazla örneği bulunmayan disiplinlerarası Çimento Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2006-2007 yılında başlatılmış ve son 10 yılın
hem sektöre nitelikli yönetici yetiştirmek ve hem
de Üniversite-Sanayi İşbirliği’ni pekiştirmek açılarından önemli bir atılımı olmuştur. (EK 24)

1968’DEN BUGÜNE BİR BAŞARININ ÖYKÜSÜ

81

TÇMB AR-GE Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ)-İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında
Sanayi-Üniversite Araştırma-Geliştirme ve Laboratuvar
Hizmetleri İşbirliği Protokolü, Aralık 1995
TÇMB ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi işbirliğinde
dünyada da fazla örneği bulunmayan Çimento
Mühendisliği Yüksek Lisans Programı başlatıldı, 2006
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Diğer taraftan, eğitime katkı ve sosyal sorumluluk
projesi olarak TÇMB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, TÇMB Yönetim Kurulu’nun 20 Kasım 2006
tarihli toplantısında alınan kararıyla; TÇMB’nin 50.
kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptırılarak MEB’e
hibe edilen ve Çimento Sektörü adına yapılan ilk
okul olma özelliği taşımaktadır. Ar-Ge Enstitüsü danışmanlığında lise laboratuvarıyla birlikte
2009-2010 öğretim yılında faaliyete geçmiştir.
Sektöre yetkin insan kaynağı kazandırmanın önemine dikkat çeken TÇMB, ekonominin lokomotifi
olan inşaat ve çimento sektörünün kalifiye ara
elemana ihtiyaç duyduğunu ve bu açığı TÇMB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin kapatacağı beklenmektedir. (EK 25)
Ar-Ge Enstitüsü tarafından sektöre yönelik verilen
analiz ve test hizmetlerinin yeterlilik testi çalışmalarının, ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin ve ileri analiz tekniği olan Rietveld
ve mikroyapı çalışmalarının daha verimli yönetile-

bilmesi ve takip edilebilmesi için 2013 yılından itibaren çalışmalar yapılmış ve vizyonel bir değişim
sürecine girilmiştir.
Ar-Ge Enstitüsü’nde, Avrupa Birliği Araştırma ve
Yenilik Çerçeve Programı olan UFUK 2020 (Horizon 2020) başta olmak üzere proje çağrılarının
yakından takip edilebilmesi için “Ar-Ge İnovasyon
Projeleri ve İş Geliştirme Birimi”; Yeterlilik Deney
çalışmalarının yoğunlaşması ve profesyonelleşmesi nedeni ile “TS EN ISO/IEC 17043 Yeterlilik
Testleri için Genel Şartlar” çalışmaları kapsamında “Kalite Yöneticiliği” ve “Yeterlilik Deneyleri
Birimi”; Mikroyapı ve Mineraloji çalışmalarının ve
buna bağlı olarak ileri analiz tekniklerinde oluşan
bilgi birikiminin aktarılması için “Mineralojik ve
Mikroskop Laboratuvarı” kurularak organizasyon
şemasında değişiklikler yapılmıştır.
Ar-Ge Enstitüsü Organizasyon Şeması yıllar içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda değişmekle birlikte, 2016 yılında aşağıdaki şeklini almıştır.

Ar-Ge Enstitüsü Organizasyon Şeması 2016 (EK 26 )
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Ar-Ge İnovasyon Projeleri ve İş Geliştirme Birimi
Ar-Ge Enstitüsü’nün Ufuk 2020 programı çerçevesinde göstermiş olduğu faaliyetler neticesinde,
“Ar-Ge İnovasyon Projeleri ve İş Geliştirme Birimi”
oluşturularak inovatif ve işlevsel bir yapıya kavuşturulmuştur. Avrupa Birliği projelerine başvuru
süreçleri çok yakından incelenmiş ve gerekli eğitimlerin alınması için TÜBİTAK ile yakın ilişkiler
geliştirilmiştir.
Kurulan yeni birim, çimento ve beton teknolojisi
konularında araştırma çalışmaları yapmakta, çimento fabrikaları, üniversiteler ve bilimsel kuruluşlara çimento ve beton konularındaki araştırma
çalışmalarında teknik destek vermektedir. Diğer
ülkelerdeki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak çimento üretiminde endüstriyel atıkların ve puzolanik materyallerin değerlendirilmesi ile yeni tip
çimentoların geliştirilmesi konularında faaliyet
göstermektedir.
Mineraloji ve Mikroskop Laboratuvarları
Kalite Kontrol ve Bağımsız Deney Laboratuvarları’na bağlı olarak çalışmakta olan “Mineraloji ve
Mikroskop Laboratuvarları” Türk çimento sektörü
için önem arz eden ve farklılık yaratan mineralojik
ve mikroskobik analiz hizmetlerini vermektedir.
2013 yılında Ar-Ge Laboratuvarlarına daha hızlı bir
detektöre sahip olması sebebiyle farklı analizlerin
de yapılmasına olanak veren ikinci bir XRD (X-Işınları Kırınımı) cihazı satın alınmıştır. Bu cihaz
ile hammadde, klinker ve çimento numunelerinde
tam kantitatif (nicel) faz miktarı tayininin, yazılımsal bir yöntem olan Rietveld Metodu ile gerçekleştirilebilmesi için çalışmalara başlanmıştır.
Ar-Ge Enstitüsü bünyesinde Rietveld Metodu ile
tam kantitatif analiz hizmetinin verilmeye başlanması ve ilgili personellerin bu konuda kendilerini
geliştirebilmeleri için yurtiçi ve yurtdışında farklı
eğitimlere ve toplantılara katılmaları sağlanmıştır.
2016 yılı başından itibaren Enstitü bünyesinde,
XRD cihazı ile yapı malzemelerinde tam kantitatif
mineralojik analiz imkânı sağlayan Rietveld Analiz
hizmeti verilmeye başlanmıştır.
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Mineralojik analizlere ek olarak, Optik Polarize
Mikroskop yardımı ile çimento klinkeri pişme koşulları hakkında yorumlar yapılabilmekte, klinker
mineral miktarları bu yöntem ile de tespit edilebilmektedir. Ar-Ge Laboratuvarları deney portföyü içerisinde yer almakta olan bu analiz, 2016 yılı
itibari ile daha detaylı ve anlaşılır hale getirilmiş,
2016 yılı sonrasında ise yeni yazılım desteği ile
analiz içeriği yenilenmiştir.
Yeterlilik Deneyleri Birimi
TÇMB Ar-Ge Enstitüsü, Laboratuvarlararası Test
Programı (LTP) çalışmalarına çimento konusunda
başlamış, 2002 yılından itibaren kömür ve uçucu
külü kapsamına ekleyerek çimento fabrikalarına,
kamu ve özel sektöre hizmet vermeye devam etmiştir.
Çimento, kömür ve uçucu kül programlarına ek
olarak, 2016 yılında kapsamına; kalker, kil, farin,
demir cevheri, alçıtaşı, klinker, tras ve kömür külü
programlarını ekleyerek hizmet kapsamını genişletmiştir. Ayrıca çimento fabrikalarının kalite
kontrol faaliyetlerinde kullanmaları amacı ile Referans Test Programı (RTP) hizmetini başlatmıştır.
2015 yılında akreditasyon çalışmalarına başlanarak 2016 yılı sonu itibariyle çalışmalar tamamlanmış, TÜRKAK Akreditasyon Kurumu’na “TS EN
ISO IEC 17043 Yeterlilik Deneyleri” akreditasyon
belgesi için başvuruda bulunmuştur. 2017 yılında
Ar-Ge Enstitüsü akreditasyon belgesini almıştır.
(EK 27)
Ar-Ge Enstitüsü bünyesinde yapılmış olan dikkat
çeken Ar-Ge projelerine geçmeden önce laboratuvarların güncel durumları hakkında bilgiler
verilerek yıllar içerisinde kaydedilen ilerlemeler
anlatılacaktır.
Kimyasal ve Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Ar-Ge Enstitüsü’nün kuruluşundan beri çimento sektörüne vermiş olduğu yaş ve enstrümental
analiz hizmetlerini 2003 yılından itibaren TÜRKAK’tan akredite olarak vermeye devam etmiştir.
(EK 27)

TÇMB AR-GE Enstitüsü Yeterlilik
Birimi Akreditasyon Sertifikası

Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon
Sertifikası
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Eritiş Cihazı

İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometre
(ICP-OES)

Etalon Kütle Seti
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Optik Polarize Mikroskop

GC-HRMS /Dioksin-Furan Analiz Cihazı

Sokslet Ekstraksiyon Numune Hazırlama Sistemi

X-Işını Difraktometre (XRD) Cihazı

Fiziksel ve Mekanik Test Laboratuvarı
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TÇMB ARGE Enstitüsü Deney Laboratuvarları
Akreditasyon Sertifikası

TÇMB AR-GE Enstıtusu Deney Laboratuvarları Çevre Bakanlığı
Yeterlilik Belgesi
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Laboratuvarda, klasik metotlarla karşılaştırıldığında yüksek hızda analiz yapan ve kolay numune
hazırlama tekniğine sahip olan X-Işını Floresans
(XRF) Spektrometresi ile çimento, klinker, farin,
kalker ve kil numunelerinin ana oksit analizleri gerçekleştirilmektedir. Düşük konsantrasyon
seviyelerine inebilen ve yüksek kesinliğe sahip
Indüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES) ile çimento, çimento hammaddelerinin ana oksitlerinin yanı sıra eser elementleri de analiz edilebilmektedir.
Fiziksel ve Mekanik Testler Laboratuvarı
Fiziksel ve Mekanik Testler Laboratuvarı, Enstitü’nün kuruluşundan beri vermiş olduğu test
hizmetlerini 2003 yılından itibaren TÜRKAK akreditasyon belgesine sahip olarak vermeye ve yapı
malzemelerinin fiziksel ve mekanik özeliklerini
tayin etmeye başlamıştır. (EK 27)
Laboratuvar, Portland çimentosu, mineral katkı
maddeleri, kum, çakıl ve benzeri malzemelerin
standart metotlarla fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve çimento hammaddeleri ile
mineral katkı maddelerinin öğütülmelerinin enerji
ve ürün kalitesi yönlerinden incelenmesi gibi hizmetler sunmaya devam etmektedir.
2015 yılı itibariyle “Seperatör Verimliliği” değerlendirilmesinde kullanılan “Tromp Eğrisi Hizmeti”
ve 2016 yılı itibariyle “Silindirle Sıkıştırılmış Beton
Yol” yapımında kullanılacak beton için laboratuvar
ölçekli karışım tasarımı hizmeti verilmeye başlanmıştır.
Kalibrasyon Laboratuvarı
Çimento fabrikalarında bulunan ekipmanlara yönelik kalibrasyon ve doğrulama hizmeti veren Kalibrasyon Laboratuvarı, 2006 yılında TÜRKAK’dan
akreditasyon belgesi alarak hizmet vermeye devam etmiştir. (EK 27) KALIBRASYON)
Laboratuvar 2017 yılı içerisinde çimento fabrikalarına uluslararası boyutta hizmet vermeye başlamıştır. Gelen talepler doğrultusunda Kamerun,
Gine ve Azerbaycan’da bulunan çimento fabrikalarına yerinde kalibrasyon hizmeti verilmiştir. Ayrıca
Azerbaycan’da bulunan fabrikada, “Genel Metroloji ve Kalibrasyon” ve “Uygulamalı Kalibrasyon ve
Doğrulama” eğitimi düzenlenmiştir.

Atık ve Yakıt Analiz Laboratuvarı
Yakıt Laboratuvarı, çimento sektörüne vermiş olduğu yakıt analizi hizmetlerini 2011 yılından itibaren
TÜRKAK’tan akredite olarak vermeye devam etmiştir. Laboratuvar, 2013 yılında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yeterlik Belgesini almıştır.
2011 yılında dönemin Yönetim Kurulu kararı ile
Ar-Ge Enstitüsü çatısı altında atık yakan çimento fabrikalarının yaptırması zorunlu olan emisyon
analizlerini yapabilecek bir laboratuvar kurulması
kararı alınmıştır. 2012 yılı içerisinde kurulan laboratuvar Yakıt Laboratuvarı ile birleştirilerek Atık
ve Yakıt Laboratuvarı ismini almıştır. 2013 yılında
akreditasyon ve Bakanlık Yeterlik Belgesi alarak,
2014 yılı itibari ile baca gazı emisyonları konusunda hizmet vermeye başlamıştır. (EK 27)
Ülkenin gelişmişlik düzeyi önemli büyümeler
göstermiş, çok işlevli ve çok büyük hacimli yapılar (otoyollar, tüneller, köprüler, çok katlı binalar,
kompleks işlevli fabrikalar) yapılmış ve buna paralel olarak da ülkenin araştırmalara olan ihtiyacı
büyümüş ve daha kompleks hale gelmiştir.
Ülke gelişmesine paralel olarak, kullanılan yapı
malzemelerinin ihtiyaçları karşılayacak şekilde
geliştirilmesi zaruri hale gelmiştir. Yapı malzemelerinde yeni tür betonların, çok daha yüksek
dayanımlı, gereğinde çabuk priz alan, özel katkılarla yeni özellikler kazandırılmış, asidik ve bazik
ortamlara, deniz sularına dayanıklı betonların, esnek, gözenekli, şeffaf, geçirimsiz türlerin, geopolimer betonların, bina yüzeyleri için kullanılabilen
toz betonların üretimlerinin gerektirdiği araştırmalar başlatılmıştır.
Ar-Ge Enstitüsü, çoğu son yıllarda olmak üzere
ürün kalitesinin günümüz ihtiyaçları paralelinde
geliştirilmesine, enerji tasarrufuna, çevre kirliliğinin azaltılmasına, özellikleri geliştirilmiş çimento ve beton üretimine yönelik çok sayıda araştırmalarda bulunmuştur ve büyük bir bölümünü
tamamlamıştır.
Ar-Ge Enstitüsü kurulduğu yıldan günümüze kadar yapmış olduğu çalışmalar ile hep müşteri
memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli ve doğru
hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiştir. Enstitü’nün yıllar içerisinde yapmış olduğu önemli çalışmalar ve hizmetler bulunmaktadır.
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2000’li yıllarda meydana gelen önemli gelişmelere
bakıldığı zaman:
2003: Ar-Ge Enstitüsü ulusal ve uluslararası düzeyde çimento ve ilgili ürünlere “CE” belgelendirmesi yapan kuruluşlara hizmet vermek amacı ile
TS EN ISO/IEC 17025 ‘Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar’ kapsamında TÜRKAK’tan yapı malzemeleri konusunda
akreditasyon alan ilk kuruluş olmuştur.
2004-2006: Bor Enstitüsü (BOREN) ile imzalanan
protokol ile “Klinker Üretiminde Kolemanit Kullanımının Araştırılması ve Çimento Endüstrisinde
Uygulanabilirliği” araştırması başlatılmış, proje
2006 yılında tamamlanmıştır. Portland çimento
klinkerine göre daha düşük sıcaklıkta pişirilebilen, 28 ve 90 günlük dayanımları yüksek olan, çok
düşük hidratasyon ısılı bir çimento üretimi gerçekleştirilmiştir. Proje çıktılarından elde edilen
bilgiler ışığında ulusal bir patent alınmış ve TS
13353 “Borlu Aktif Belit (BAB) Çimentosu - Tarifler, Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri”
ulusal standardı hazırlanmıştır.
2006: Çimento sektörüne kalibrasyon ve doğrulama hizmeti veren Kalibrasyon Laboratuvarı,
verdiği hizmetin kalitesinin izlenebilirliğini gösterebilmek amacı ile TS EN ISO/IEC 17025 ‘Deney
ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin
Genel Şartlar’ standardına göre TÜRKAK’tan akredite olmuştur.
2009: Uçucu kül için “CE” belgelendirmesi yapan kuruluşlara hizmet vermek amacı ile “TS EN
450-1 / Uçucu Kül - Betonda Kullanılan [Normal
Kömür Termik Santral Uçucu Külü (Pulverize Kömür)]” standardı kapsamındaki analizlerden ve
AB üye ülkelerine ihraç edilen çimentolarda kontrol edilmesi zorunlu hale getirilen suda çözünen
krom (VI) tayinin gerçekleştirilmesi için “TS EN
196-10 / Çimentonun suda çözünebilir krom (VI)
muhtevasının tayini” analizinden Ar-Ge Enstitüsü’nün akreditasyon kapsamı genişletilmiştir.
2011: İthalatı yapılan kömürlerin millileştirilmesi
için kömür analizleri konusunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeterlik belgesi alınması amacı
ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamı genişletilmiş ve sonrasında T.C.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeterlik belgesi alınarak İl Çevre Müdürlükleri ve Belediyeler ile çalışılmaya başlanmıştır.
2012–2013: Atık yakan çimento fabrikalarının yıl
içerisinde periyodik olarak yaptırması zorunlu
olan “baca gazı emisyon analizlerini” gerçekleştirebilmek amacı ile 2012 yılında Atık Laboratuvarı
kurulmuş, 2013 yılı içerisinde kapsam genişletme
çalışmaları tamamlanarak akreditasyon ile T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeterlik belgeleri
alınmıştır. Atık Laboratuvarı Dioksin-Furan analiz
kabiliyetine sahip Türkiye’deki ilk özel laboratuvar
olmuştur. Daha önce yurtdışına gönderilen Dioksin-Furan analizleri T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan yoğun görüşmeler neticesinde
Türkiye’de bir adres bulmuştur.
2014: “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında
Yönetmelik” gereği, sera gazı emisyonlarının hesaplamalarında kullanılan analizlerin akreditasyon kapsamında yapılması zorunlu hale gelmiştir.
Sera gazı analizleri konusunda kapsam genişletilerek Ar-Ge Enstitüsü çimento sektörüne sera
gazı analizleri konusunda hizmet veren ilk laboratuvar olmuştur.
2015: “Avrupa Birliği’nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine
destek olmak üzere oluşturduğu HORIZON 2020
Hibe Programı” kapsamında yapılacak olan projelerden destek alabilmek amacı ile 2013 yılı sonundan itibaren yapılan yoğun çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde yürütücülüğü
uluslararası İspanyol firması Acciona tarafından
yapılan, 26 partnerin yer aldığı ve 4,5 yıl sürecek
olan “Sürdürülebilir Kaynak Yoğun Endüstriler
için Genişletilmiş Yapı Değer Zinciri Üzerinden
Endüstriyel Simbiyozun Teşvik Edilmesi (FISSAC:
Fostering Industrial Symbiosis for a Sustainable
Resource Intensive Industry Across the Extended
Construction Value Chain)” adlı projede çalışmaya
hak kazanılmıştır. Ar-Ge Enstitüsü tarafından yurt
dışından fon alınan ilk Ar-Ge projesidir ve TÜBİTAK tarafından Türk Sanayisi için Horizon (UFUK)
2020 Programı’nda Başarı Hikayesi olarak duyurulmuştur. Ar-Ge Enstitüsü TÜBİTAK tarafından
maddi ve manevi olarak ödüllendirilmiştir.

AR-GE PROJELERİ
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ VE AB ARAŞTIRMA
VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI UFUK 2020
(HORIZON 2020)

2015: Sektörün kalite kontrol takibinde önemli
bir role sahip, hammadde ile klinker mineralojik
çalışmalarında kullanılacak olan X-Işınları Difraksiyon cihazı 2013 yılında alınmıştır. Alınan uzun
soluklu eğitimler ve yapılan çalışmalar ile 2015 yılında sektöre Rietveld analizi ile klinker yapısındaki kristal fazlar ve bu fazların tam kantitatif miktarları hakkında bilgiler sunulmaya başlanmış,
verilen eğitimler ile kalite kontrol çalışmalarında
mineralojik analizin önemi anlatılmıştır.
2017: Uzun yıllar çimento ve kömür numunelerinde karşılaştırma testi düzenleyen Ar-Ge Enstitüsü, düzenlediği karşılaştırma testi çeşitliliğini
arttırarak, Yeterlilik Deneyleri Birimi’ni kurmuş
ve sunduğu hizmetin kalitesini göstermek amacı
ile “TS EN ISO/IEC 17043 Yeterlik Testi için Genel
Şartlar” standardına göre TÜRKAK’tan yapı malzemeleri konusunda akredite olan ilk kuruluş olmuştur.

Avrupa Birliği Çerçeve Programları Avrupa’nın
bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programı’dır. Dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programı olarak kabul edilen UFUK 2020
programı toplam bütçesi 80 milyar Euro olup
2014’te başlamak üzere 2020 yılına kadar devam
eden bu program Avrupa Komisyonu tarafından
yürütülmektedir.
2013 yılı itibariyle ilk defa UFUK 2020 programında, Ar-Ge Enstitüsü 6 adet proje önerisinde ortak
olarak çalışmalarda yer almıştır. Ayrıca, 2016 yılında TÜBİTAK tarafından düzenlenen “Türk Sanayisi için UFUK 2020” forumunda, Başarı Öyküsü
olarak Ar-Ge Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar anlatılmıştır.
2013 yılı itibariyle çalışılan diğer projelerle ilgili
kısa bilgileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

UFUK 2020 Programı çalışmaları çerçevesinde yeniAr-Ge Proje ortaklıkları kurmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı proje pazarı
etkinliklerine katılım sağlanmıştır.
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Azot Altında Uçurma Cihazı

Bomba Kalorimetre Cihazı

Donma-Çözünme Cihazı

Kimyasal ve Enstrümental Analiz Laboratuvarı Genel Görünümü
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Kür Dolabı

Numune Hazırlama Birimi

Toplam Organik Karbon (TOC) Cihazı

Çimento Test Presi
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAK YOĞUN
ENDÜSTRİLER İÇİN GENİŞLETİLMİŞ YAPI
DEĞER ZİNCİRİ ÜZERİNDEN ENDÜSTRİYEL
SİMBİYOZUN TEŞVİK EDİLMESİ (FISSAC*)
AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı UFUK
2020 kapsamında partner olarak yer aldığımız
‘Sürdürülebilir Kaynak Yoğun Endüstriler için Genişletilmiş Yapı Değer Zinciri Üzerinden Endüstriyel Simbiyozun Teşvik Edilmesi (FISSAC*)’ adlı
proje önerisi Avrupa Komisyonu tarafından projelerin değerlendirme süreci sonucu desteklenmeye hak kazanmıştır.
4,5 yıl sürecek olan proje, 2015 yılı eylül ayında başlamış olup çalışmalar devam etmektedir.
Projede TÇMB Ar-Ge Enstitüsü’ne bu çalışmalar
karşılığı 542,500 EURO’luk fon sağlanmıştır. Proje
hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Alan: İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği,
Ham Maddeler
Çağrı: Atık-1: Geri dönüşüm, yeniden kullanım
Çağrı Başlığı: Endüstriyel Simbiyoz ile Küresel
Ekonomiye Katkı Sağlanması
FISSAC, sıfır atık yaklaşımıyla döngüsel ekonominin, “eko-çimento” ve “yeşil beton” üretiminin ve
üretilen yeni çimento ile yapılacak beton yol uygulamasının temellerini oluşturan ve 2020 yılında
tamamlanacak olan büyük bir çevre projesidir.
Proje kapsamında çelikhane cürufları, cam atıkları ve seramik atıkları karakterizasyon testleri
Ar-Ge Enstitüsü Laboratuvarları’nda yapılmış
olup çimentoda hammadde ve mineral katkı olarak kullanımına ait deneme çalışmaları planlanmıştır.
Projede, Avrupa Ekonomisi girdisi ve çevresel etkilerin azaltılması konusunda Çelik, Demir İçermeyen Metaller, Mineral, Çimento, Seramik ve
Cam, İnşaat ve Kimya sektörleri arasında ortaklık
yaratılması düşünülmüştür. Atık Yönetimi ile hammaddelerin yerine farklı sanayilerde oluşan ikincil
hammaddelerin kullanılması amaçlanmaktadır.

Projenin ana hedefi döngüsel ekonomi ve sıfır
atık yaklaşımıdır. Endüstriyel simbiyoz, bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir
kaynak kullanım yaklaşımı çerçevesinde bir araya
getirmektedir. Bir başka deyişle, bir sektörün atık
veya yan ürünü diğer sektörlerde kaynak olarak
değerlendirilecektir. Projede kurulacak olan ICT
platformu ile oluşturulacak simbiyoz ağıyla coğrafi bilgi sistemi, optimizasyon ve yenilikçi ağ analiz
indikatörleri kullanılacaktır.
Proje, 9 ülkeden (İspanya, Türkiye, Belçika, Almanya, İtalya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İsveç) 26 ortak ile beraber yürütülmektedir.
Projede 10 adet iş paketi bulunmakla beraber ArGe Enstitüsü 9 adet iş paketinde çalışmalarını yürütecektir. Bu iş paketlerindeki görevleri;
• Çimento sektöründe yaşam döngüsü değerlendirme çalışmaları için teknik bilgilerin sağlanması,
• Atık malzemelerin karakterizasyonu, çimento
üretiminde alternatif hammadde ve mineral katkı
olarak kullanımının laboratuvar ölçekli çalışmaları,
• Belirlenen atık malzemelerin gerçek ölçekli pilot üretim çalışmasının yapılması,
• Proje çıktılarının duyurulması amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapılması,
• Üretilen çimento ile örnek bir uygulamanın yapılmasıdır. (Beton yol uygulaması)
Proje kapsamında düzenlenen genel kurul toplantılarına ve teknik toplantılara katılım sağlanmaktadır. Proje resmî web sitesi olan “fissacproject.
eu”, proje hakkında detaylı bilgiler içermektedir.
Ar-Ge Enstitüsü olarak; atık karakterizasyon çalışmaları, yerel atık temini, laboratuvar, pilot ve
endüstriyel ölçekte “Çevreye Duyarlı Çimento ve
Beton üretimi” ve üretilen beton ile yapılacak beton yol uygulama çalışmaları projede gerçekleştirilecektir. Enstitü proje genelinde yapılacak iş pa-

(*) FISSAC: Fostering Industrial Symbiosis for a Sustainable Resource Intensive Industry Across the Extended Construction Value Chain
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ketlerinde önemli görevler üstlenmiş olup Avrupa
ve Dünya’da lokomotif bir güç olarak nitelendirilen
çimento gibi bir ağır sanayi ürününün, simbiyotik
yöntemlerle üretimi ile pazara kazandırılması gibi
önemli bir rol oynamaktadır. Bu proje ile Enstitü’müz hem mali açıdan destek görmekte hem de
proje süresince endüstriyel ortağımız ile AB UFUK
2020 platformunu birleştirici bir kilit eleman olarak görevini sürdürmektedir.
TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından Başarı Hikayesi olarak seçilen ve “Avrupa Birliği Çerçeve Programlar Başarı Hikayeleri Kitapçığı”nda
yer alınan HORIZON 2020 programı FISSAC adlı
Ar-Ge projesi ile Avrupa Birliği Bakanlığı ve TRT
iş birliği ile hazırlanan “Benim Avrupalı Kentim”
belgeseline konu olunmuştur. İlgili röportajları
içeren belgesel, 14-15/05/2016 tarihlerinde TRT
Haber kanalında yayınlanmıştır.
https://www.youtube.com/watch?v=tiznY7494oI
Ar-Ge Enstitüsü, FISSAC projesi ile TÜBİTAK tarafından verilen başarı ödülü ve eşik üstü ödülü
almaya hak kazanılmıştır.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen sonuçlanmış ve
devam eden projeler aşağıda yer almaktadır.
ULUSAL PROJELER
2006-2017 yılları arasında yapılmış bazı Ar-Ge
Projeleri aşağıda amaçları ile beraber sıralanmıştır.
• Klinker Üretiminde Kolemanit Kullanımının
Araştırılması
ve
Çimento
Endüstrisinde
Uygulanabilirliği (BOREN-Ar-Ge Enstitüsü ortak
projesi)
BOREN ile işbirliği yapılan projede çimento klinkeri üretiminde bor minerali kullanılarak pişme
sıcaklığının düşürülmesi ile enerji tasarrufunun
sağlanması ve dayanıklılığı yüksek çimento elde
edilmesi amaçlanmıştır.
Kolemanit minerali kullanılarak yapılan çalışmada klinker üretiminde kullanılacak optimum B2O3
miktarı ve pişirme sıcaklığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde, “belit çimentosu” üretilmiş ve alit minerali içermediği gözlemlenmiştir.
Ayrıca üretilen çimento numunesinin düşük hidratasyon ısısına sahip olduğu bu bakımdan “düşük
hidratasyon ısılı” olarak sınıflandırılabileceği tespit edilmiştir.
Çalışma ile ilgili olarak;
2004 yılında yapılan 1. Bor Çalıştayı’nda “Klinker
Üretiminde Kolemanit Kullanımının Araştırılması
ve Çimento Endüstrisinde Uygulanabilirliği” başlıklı,
2006 yılında yapılan “Concrete Life 2006” Sempozyumunda “Borlu Aktif Belit Çimentosunun Hidratasyon Isısı ve Rötre Özellikleri” başlıklı,

Ar-Ge Enstitüsü, çimento, beton ve bağlayıcı malzemeler konularında çok sayıda proje tamamlamıştır. Ar-Ge Enstitüsü’nde yapılan tüm çalışmalarda (endüstriyel atıkların kullanımı dahil)
çimento sektörüne yenilikçi çözümler sunulması,
çevresel etkilerin azaltılması ve verimlilik artışı
hedeflenmiştir.

2007 yılında yapılan Uluslararası Çimento ve Beton
Sürdürebilirlik Sempozyumunda “Borlu Aktif Belit
Çimentosunun Endüstriyel Ölçekte Üretilmesi ve
Özellikleri” başlıklı sunumlar gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca Türk Patent Enstitüsü’nden “Kolemanit
Katkılı Portland Çimentosu ve Üretim Yöntemi”
ismi ile TR 2006 07669 B numaralı patent alınmıştır. (EK28)
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Bor Enstitüsü (BOREN) ile imzalanan protokol ile “Klinker Üretiminde Kolemanit Kullanımının
Araştırılması ve Çimento Endüstrisinde Uygulanabilirliği” araştırması başlatılmış, proje
2006 yılında tamamlanmıştır. Proje çıktılarından elde edilen bilgiler ışığında ulusal bir
patent alınmış ve TS 13353 “Borlu Aktif Belit (BAB) Çimentosu - Tarifler, Bileşim, Özellikler
ve Uygunluk Kriterleri” ulusal standardı hazırlanmıştır.(BAB Çimento Patenti)
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• Çimento Üretiminde Alternatif Yakıt Denemeleri

• Farklı Çimento Tipleriyle Hazırlanan Yüksek
Performanslı Harçların Geçirimliliği

Farklı alternatif yakıtların kullanımının klinker
fazlarının oluşumu ve klinker kalitesi üzerine etkileri araştırılarak sonuçlar TÇMB Çimento ve Beton Dünyası Dergisi’nde 2007, 2008 ve 2009 yıllarında 3 farklı sayıda yayınlanmıştır:

Proje, betonda donma-çözülme direncini etkileyen ve performansın belirlenmesindeki en önemli
faktörlerden birisi olan geçirimliliğin, aynı şartlarda hazırlanan harçlarda kullanılan farklı çimento
tipleri üzerinde incelenmesini kapsamaktadır.

Çimento Üretiminde Alternatif Yakıt Denemeleri–I, 11 (65) 56-66 (2007).

2005 yılında Ulusal Beton Kongresi’nde “Yüksek
Performanslı Betonlarda Farklı Geçirimlilik Metodları Karşılaştırması” başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir.

Çimento Üretiminde Alternatif Yakıt Denemeleri–
II, 12 (72) 62-72 (2008).
Çimento Üretiminde Alternatif Yakıt Denemeleri–
III, 13 (77) 46-61 (2009).
• CEM III/A Çimentosunun Sülfat Direnci
Öğütülmüş granüle yüksek fırın cüruflu çimento
harçlarının sülfat etkisi karşısındaki performansları, sülfata dayanıklı çimento (SDÇ), CEM II tipi
katkılı çimento ve normal Portland çimentosu ile
karşılaştırmalı olarak belirlenmiştir.
Yapılan çalışma sonucunda cüruf ve uçucu kül
katkılarının çimentolarda alkali-silika direncini
artırdığı, SDÇ çimentosunun içeriğindeki düşük
alkali miktarından dolayı alkali-silika reaksiyonlarında CEM I çimentosuna göre daha düşük boy
uzaması gösterdiği gözlemlenmiştir.
Ayrıca, SDÇ klinkeri ve cüruftan üretilen CEM III/A
ve B çimentoları SDÇ çimentolarından daha az
uzama göstermişlerdir. Bununla birlikte, yüksek
oranda cüruf içeren çimentonun daha düşük miktarda uzama gösterdiği tespit edilmiştir.
• Sülfo-Kalsik Uçucu Külün Çimento Klinkerinde
Alçı Taşına Alternatif Olarak Kullanımı
Bu proje, ülkemizde termik santrallerden elde
edilen uçucu küllerin yarıya yakınını oluşturan ve
yüksek kalsiyumlu sınıfa giren kısmının, içerdiği
yüksek sülfat nedeniyle çimento klinkerinde priz
düzenleyici olan alçı taşına alternatif olarak kullanımı üzerine yapılan bir çalışmadır.
2005 yılında 27. Uluslararası Çimento Mikroskopisi Kongresi’nde “Sülfo-Kalsik Uçucu Külün Çimento Klinkerinde Alçı Taşına Alternatif Olarak
Kullanımı” başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir.

• Mineral Katkıların Yüksek Kalsiyumlu Uçucu
Külün Mikroyapısına Etkisi
Ülkemizdeki termik santrallerden elde edilen uçucu küller arasında, standart dışı olan uçucu külün
özelliklerini iyileştirmek ve kullanılabilir hale getirmek için, çeşitli mineral katkıların uçucu küle
ilave edilmesinin mikroyapı ve dayanım gelişimine
etkisi incelenmiştir.
2006 yılında 28. Uluslararası Çimento Mikroskopi
Kongresi’nde “Mineral Katkıların Yüksek Kalsiyumlu Uçucu Külün Mikroyapısına Etkisi” başlıklı
sunum gerçekleştirilmiştir.
• Elektrik Ark Ocaklı Tesislerden Çıkan Çelikhane Cüruflarının Çimento Sektöründe Değerlendirilmesi
Elektrik ark ocaklı tesislerden çıkan çelikhane
cüruflarının çimento sektöründe mineral katkı ve
hammadde olarak kullanılabilirliği incelenmiş ve
değerlendirilmiştir.
TÜBİTAK tarafından yürütülen projede TÇMB ArGe Enstitüsü çelikhane cüruflarının analizlerini
ve pişme testlerini yapmıştır. %16,85 ve %20,00
oranında ERDEMİR No.4 havada soğutulmuş çelik
cürufu kullanılarak normal klinkerleşme sıcaklığının 100 °C altında klinkerleşme prosesi gerçekleştirilmiştir. Kimyasal, fiziksel ve mekanik test
sonuçlarına göre, Portland Çimento 32,5 (PÇ 32,5)
çimento sınıfına uygun çimento elde edilmiştir.
• Elektrik Ark Ocaklı Tesislerden Çıkan Çelikhane Cüruflarının Çimento Sektöründe Değerlendirilmesi
Elektrik ark ocaklı tesislerden çıkan çelikhane
cüruflarının çimento sektöründe mineral katkı ve
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hammadde olarak kullanılabilirliği incelenmiş ve
değerlendirilmiştir.
TÜBİTAK tarafından yürütülen projede TÇMB ArGe Enstitüsü çelikhane cüruflarının analizlerini
ve pişme testlerini yapmıştır. %16,85 ve %20,00
oranında ERDEMİR No.4 havada soğutulmuş çelik
cürufu kullanılarak normal klinkerleşme sıcaklığının 100 °C altında klinkerleşme prosesi gerçekleştirilmiştir. Kimyasal, fiziksel ve mekanik test
sonuçlarına göre, Portland Çimento 32,5 (PÇ 32,5)
çimento sınıfına uygun çimento elde edilmiştir.
• Türkiye için AB Direktifleri ile Uyumlu Çevre
Teknolojileri: Kentsel Atıksu Arıtma Çamurlarının Yönetimi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
projesi)
Atık çamurlarının yakılarak bertaraf edilebilme ve
ek yakıt olarak kullanılabilme potansiyelleri incelenmiştir.
TÜBİTAK tarafından yürütülen T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projesi kapsamında arıtma çamurlarının alternatif yakıt veya hammadde olarak
kullanımı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
• Betonda MgO Kullanımı
Bu projede MgO kullanılarak genleşen çimento
üretim koşulları optimize edilmiş ve hazırlanan
malzemenin kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Sıcaklık artışı ile hidratasyon süresinin ve genleşme davranışının arttığı gözlenmiştir. Sıcaklık artışı
ile paralel olmasa da genleşmenin rötreyi dengelediği gözlenmiştir.
Manyezit 700 °C hızlı soğutma ve Manyezit 1000
°C numunelerinde priz alma sırasında yüksek ısı
yayılımı olmuştur. Burada malzemelerin reaktivitesinin artması sonucunda su ile ekzotermik reaksiyon verdiği gözlenmiştir. Manyezit 1500 °C’de ise
periklas kristallerinin çok büyümesi sonucunda
hidratasyon reaksiyonu çok yavaş gerçekleşmiştir.
• Çimento İnceliğinin Çeşitli İşlenebilme, Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi
Çimento üretiminde, klinkerin mineral katkılar
(cüruf, puzolan ve kalker) ile beraber ve ayrı öğüt-
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me teknikleri ile öğütülmesi sonrasında incelik
ve tane boyu dağılımının, çimentonun kimyasal,
fiziksel ve mekanik özelliklerine etkileri incelenmiştir.
Mineral katkılı çimentolarda öğütme türüne bağlı
olarak inceliğin, katkılı çimentonun kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerini farklı etkilediği anlaşılmıştır.
Çimentoya farklı tip, oran, incelik ve öğütme türleri ile mineral katkı ilavesinin çimentonun performansını değişik şekillerde etkilediği anlaşılmıştır.
• Cürufların Betonda Optimum Kullanımı
Bu proje çimento ve beton teknolojisinde mineral
katkı olarak kullanılan cürufun, çimentoyla eşdeğer beton performansı (dayanım) gösterebilecek
oranda kullanımının tespiti için, çimento harçları
üzerinde yapılan bir çalışmadır.
Çimentoda mineral katkı olarak kullanılan cürufun çimentoya katılmasıyla hazırlanan cüruflu çimentolar ile normal çimentoların performansını
eşdeğer/birbirine yakın hale getirmek için inceliğin ve cüruf miktarının önemli parametreler olduğu anlaşılmıştır.
• Bakır Cürufunun Çimento Klinkeri Üretiminde
Hammadde ve Çimento Katkısı Olarak Kullanımı
Bakır cürufunun çimento klinkeri üretiminde demir cevheri yerine ve/veya çimentoda katkı maddesi olarak kullanımı, kimyasal analizler, fiziksel
ve mekanik testler ve hidratasyon ısısı analizleri
ile incelenmiştir.
Endüstriyel bir atık olan bakır cürufu, hammadde
katkısı olarak farine farklı oranlarda ilave edilmiş
ve çimento klinkeri üretiminde pişme sıcaklığını
%5 oranında düşürdüğü anlaşılmıştır.
• Kalsiyum Sülfoalüminat Çimentosu Üretimi
Yüksek sülfatlı atıklar kullanılarak, kalsiyum sülfoalüminatlı çimento üretimi üzerine optimizasyon çalışmaları yapılmıştır.
Türkiye’de faaliyet gösteren bir termik santralden
yüksek kalsiyum oksit içeren uçucu kül temin edilerek portland çimentosu klinkerinden farklı olan

ve daha düşük sıcaklıkta üretimi gerçekleştirilebilen kalsiyum sülfoalüminat çimentosu klinkeri
üretimi laboratuvar ölçekli olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada farklı sıcaklıklar kullanılarak
üretimler gerçekleştirilmiş ayrıca optimum karışım (kalker, kil, demir cevheri ve uçucu kül kullanılarak) miktarları belirlenmiştir.
Konu ile ilgili olarak, 2012 yılında 10. Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişim Kongresi’nde
“Yüksek Kalsiyumlu Uçucu Kül Kullanarak Kalsiyum Sülfoalüminat Çimentosu Üretimi” başlıklı
sunum gerçekleştirilmiştir.
• Soda Sanayinin Katı Atığı ile Alinit Çimentosu
Sentezi
Cam sanayinin atık malzemesi olan soda atığı kullanılarak bir tür düşük enerjili çimento tipi olan
alinit çimentosu sentezi yapılmıştır.
2012 yılında 10. Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişim Kongresi’nde “Soda Sanayinin Katı
Atığı ile Alinit Çimentosu Sentezi” başlıklı sunum
gerçekleştirilmiştir.
• Yüksek Miktarda Mineral Katkı İçeren Çimentoların Özellikleri
Çimento üretiminde, klinkere yüksek miktarda
mineral katkı ilavesinin çimentonun kimyasal, fiziksel ve mekanik (dayanım gelişimine) özelliklerine, dolayısıyla çimentonun performansına etkisi
incelenmiştir.
Çimentoda yüksek miktarda mineral katkı kullanımının, çimentonun kimyasal ve mekanik özelliklerini ve mineral katkı türüne bağlı olarak çimento
performansını farklılaştırdığı sonucuna varılmıştır.
• Klinker Özelliklerinin Uçucu Kül Aktivasyonuna Etkisi
Uçucu külün, farklı çimento sınıfları ile hazırlanan
çimentolu karışımlarının kimyasal analiz verileri ve aktivite endekslerinin değerlendirilmesiyle,
klinker özelliklerinin uçucu kül aktivasyonuna etkileri araştırılmış, klinker özelliklerinin uçucu kül
aktivasyonunu etkilediği sonucuna varılmıştır.

• Alkali Aktivatörlerle Kullanımıyla Yüksek Fırın
Cüruflu Çimentoların Erken Basınç Dayanımının
Artırılması
Yüksek fırın cüruflu çimentoların alkali aktivatörler kullanarak, erken dayanım gelişiminin, fiziksel
ve mekanik (priz ve dayanım gelişimi) özellikler,
mikroyapı ve minerolojik etki açısından incelenmesi yapılmıştır.
Alkali aktivatör ilavesi ile yüksek fırın cüruflu çimentonun 2 günlük performansında %10’a varan
artış tespit edilmiştir.
2011 yılında 33.Uluslararası Çimento Mikroskopisi
Kongresi’nde sunum gerçekleştirilmiştir.
• Çimento-Hümik Asit Etkileşiminin Araştırılması
Hümik asidin beton sanayiinde farklı çimento tipleri ve karışım oranları ile katkı malzemesi olarak
kullanılabilirliğinin araştırılması (TÜBİTAK-MAM
yürütücülüğünde) yapılmıştır.
Hümik asidin beton sanayiinde farklı çimento tipleri ve karışım oranları ile katkı malzemesi olarak
kullanılabilirliği incelenmiş, çimentonun sertleşmesini geciktirdiği ve erken ve ileri basınç dayanımlarında olumlu sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.
• CEMX-Yeni Bir Katkılı Çimento Üzerinde Çalışmalar
Bu çalışmada, yeni geliştirilmekte olan ve Avrupa standardı EN 197-1-Genel Çimentolar standardına dahil edilmeye çalışılan bir tür kompoze
çimento (üç bileşenli) CEM X çimentosunun kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri incelenmiştir.
Çalışmada, farklı oranlarda mineral katkı (yüksek
fırın cürufu ve kalker), ilave edilen çimentolar aynı
incelik boyutunda birlikte ve farklı öğütme işlemlerine tabi tutulmuştur. Hazırlanan numuneler
kimyasal, fiziksel ve mekanik testlere tabi tutulmuş ve özellikleri standartta halen yer alan çimento tipleriyle karşılaştırılmıştır. Öğütme tipinin
ve kullanılan cürufun reaktivitesinin hazırlanan
çimentoların performansında etkili olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, yeni tip olarak hazırlanan
çimentoların mevcut katkılı çimentolarla karşılaştırılabilir özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir.
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• Katkılı Çimentoda Birlikte Öğütmenin, Katkı-Klinker İncelik İlişkisine Etkisinin Araştırılması
Belli oranlarda karıştırılmış cüruf, klinker ve alçının beraber öğütülmesiyle oluşturulan, aynı incelikteki 4 farklı çimento tipinin kimyasal analizler
ve izotermal hidratasyon analizler yardımı ile her
elek (incelik) aralığındaki klinker, cüruf ve alçı taşı
oranlarının belirlenmesi yapılmıştır.
Belli oranlarda karıştırılmış cüruf, klinker ve alçının beraber öğütülmesiyle oluşturulan, aynı incelikteki 4 farklı çimento tipinin her birinin tekrar
elekten geçirilerek kimyasal analizleri ve izotermal hidratasyon analizleri yapılmış, her elek aralığındaki klinker, cüruf ve alçı taşı oranları belirlenmiştir. İnceliği yüksek olan karışımların daha hızlı
hidrate olduğu sonucuna varılmıştır.
• FCC Katalizör Atığının Çimento Hammaddesi ve
Katkı Maddesi Olarak Kullanımının Araştırılması
(TÜPRAŞ- Ar-Ge Enstitüsü ortak projesi)
FCC (Fluid Catalytic Cracking) katkı numunelerinin çimento klinkeri üretiminde alternatif hammadde ve çimento mineral katkı malzemesi olarak kullanılmasının araştırılması yapılmıştır.
FCC katkı miktarının artmasının kıvam suyu ihtiyacını artırması nedeni ile yayılma çapında azalma
gözlemlenmiştir. Portland ve Beyaz tip çimentoların priz başlangıcı ve bitiş sürelerinin FCC katkı
miktarına bağlı olmadığı ancak Sülfata Dayanaklı Portland Çimentosunda katkı miktarı arttıkça
oluşturulan harçların priz sürelerinin azaldığı,
FCC katkı miktarının artırılmasının basınç dayanımı sonuçlarında referans çimentoya (katkısız)
göre azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir.
Normal ve Sülfata Dayanıklı Portland Çimento
numuneleri ile hazırlanan katkılı harç numunelerinin (%10 FCC katkılı) 28 günlük basınç dayanım
sonuçlarında referans çimento harç çubuklarına
oranla artış gözlemlenmiştir. FCC numunesinin
% 10eklenmesi durumunda puzolan etkisi seyrelme miktarını karşılayabildiği için dayanım sonuçları yüksek çıkmıştır. Fakat FCC katkı miktarının
artması ile birlikte çimento miktarında meydana
gelen azalmanın telafi edilememesi nedeni ile basınç dayanım sonuçları düşme göstermiştir.
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• Nano “TiO2” Kullanımıyla Kendini Temizleyen
Beton Üretimi
Çimentoda nano ölçekli malzeme (TiO2) kullanımının, beyaz çimento tipine etkisinin incelenmesi
amacı ile TiO2 çimento numunesine ilave edilmiştir. Bu numuneden pasta numunesi dökülerek açık
havada bırakılmış ve daha sonra egzoz ile kirletilen pasta numunesinin yıkandığı zaman üzerindeki kirin temizlendiği tespit edilmiştir. Nano ölçekli
malzemenin kullanılmadığı çimento ile dökülen
çimento pastasında ise kirin yüzeyde kaldığı gözlemlenmiştir.
Çalışma 2012 yılında TÇMB Çimento ve Beton Dünyası’nın Mayıs-Haziran sayısında yayınlanmıştır.
“TÇMB Ar-Ge Laboratuvarları Nano TiO2 Kullanımıyla Kendini Temizleyen Beton Üretti” 17 (97)
(2012).
• Betondaki Tehlikeli Bileşenlerin Yeraltı Suyu
ve Yüzey Suyunun Kalitesine Etkilerinin Araştırılması
Bu çalışmada betonların veya içerdiği bileşenlerin
yeraltı suları veya yüzey suları ile temas etmesi
sonucunda ortaya çıkabilecek zararlı etkiler (ağır
metaller, diğer kirlilikler) çevresel risk açısından
değerlendirilmiştir. 5 farklı çimento tipinin koyulduğu saf sularda yapılan pH ve iletkenlik analizlerinin sonucunda ortamın bazikliğinde çok ufak
değişimler olduğu gözlemlenmiştir. İletkenlik değerlerinde ise, CEM I ve CEM V tipi çimentolarda
14. günkü ölçüm sonuçları ilk günkü ölçüm sonuçları ile karşılaştığında farklılaşma olduğu gözlemlenmiştir.
56 ve 300 günlük 16 adet ağır metal analizlerinin
sonucunda Mn değerinin 5 ayrı tip çimentoda da
gün sayısı arttıkça artış gösterdiği görülmüş, en
çok artışın ise CEM V tipi çimentoda olduğu tespit
edilmiştir. As için ise sadece CEM IV tipi çimentoda gün geçtikçe artış olduğu diğer tip çimentolarda ise bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
• Laboratuvar Ölçekli Cüruf Kullanımıyla CO2 Yakalama Modellerinin Araştırılması
Demir çelik fabrikası yan ürünü olan cürufun laboratuvarda işlenerek, yapılan modelleme ile at-

mosfere salınan karbonun tutulmasının sağlanması amaçlanmıştır.

• Çimento ve Betonun Özelliklerine Krom VI
Azaltıcı Maddelerin Etkisinin İncelenmesi

Çalışmada mineral kaynağı olarak hem cüruf hem
de uçucu kül kullanılmıştır. Çalışma sonucunda
kullanılan çözücüde cürufun daha çok çözündüğü
ve mineral kaynağı olarak kullanılmasının uygun
olduğu görülmüştür.

Tesislerde yapılan çalışmalarda, krom VI indirgeyici olarak kullanılan demir sülfatın çimento
özelliklerini etkilememesine rağmen beton dayanımlarında düşüşe sebep olduğu tespit edilmiştir.
Bu projede krom indirgeyici katkıların beton dayanımlarında yaşanan düşüşteki rolü, çimento ve
betonun kimyasal, mineralojik, mikroskopik, fiziksel ve mekanik özellikleri incelenmiştir.

Isının artırılması asetik asit içerisinde daha fazla oksit çözünmesine neden olduğu için daha
fazla karbondioksit elde edilmesine neden olmaktadır.
Cüruf ve uçucu kül analizleri karşılaştırıldığında
her iki malzemenin de içerisinde bulunan CaO ve
MgO miktarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Ayrıca, uçucu külün çözücü içerisinde daha
az çözündüğü gözlemlenmektedir. Bundan dolayı
cüruf ve uçucu kül numunelerinden elde edilen
mineral miktarları karşılaştırıldığında cüruf numunesinde daha fazla mineral elde edildiği görülmektedir.
• Toprak Kalitesini Etkileyen Parametrelerin
(Eser Element, PAH ve Dioksin-Furan) İncelenmesi
Projede çeşitli sanayi kuruluşlarına yakın bölgelerden alınan toprak örneklerinde zararlı maddelerin (eser element, PAH ve Dioksin-Furan)
analizleri yapılmış ve kirlilik oranları birbirleriyle
karşılaştırılmıştır.
Analizi yapılan 18 adet ağır metal içerisinde Cr,
Ni, Cu ve Zn değerlerinin atık yağ yakan fabrikadan alınan toprak örneğinde diğer atık türlerini
yakan fabrikalardan alınan toprak örneklerine
göre düşük olduğu görülmüştür. Ni, Cu ve Zn değerlerinin lastik/atığ yağ karışımı yakan fabrikadan alınan toprak örneğinde ise diğerlerine göre
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Cr değerinin ise
arıtma çamuru yakan fabrikadan alınan örnekte
en yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Geriye kalan
14 metalin analiz sonucunun tüm örneklerde hemen hemen aynı değerlerde olduğu tespit edilmiştir. Bunun sonucunda kullanılan atıkların Cr,
Ni, Cu ve Zn elementleri üzerinde etkisi olduğu
saptanmıştır.

Kullanılan krom VI indirgeyicilerinin beton kalitesi
üzerinde bir etkisi olmadığı yapılan çalışmalarda
tespit edilmiştir.
Devam Eden Ar-Ge Çalışmaları
• Türkiyedeki Uçucu Küllerin Karakterizasyonu
Türkiye’de kömürle çalışan termik santrallerden
elde edilen uçucu kül numunelerinin karakterizasyonu ve güncel standartlara uygunluğunun
araştırılması ve çimento ve betonda kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi yapılmıştır.
Ham haldeki uçucu küllere ilave olarak elenmiş
haldeki uçucu küller de çalışmaya eklenerek projenin kapsamı ve süresi genişletilmiştir.
• Çimentonun Hidratasyon Isısının Tayininde
Kullanılan Metot ve Cihazların Karşılaştırılması
Farklı incelikteki Portland çimentosunun hidratasyon ısısı tayininde farklı metotlar ve cihazlar ile ölçüm yapılarak, 1,2,3,7 ve 28 günde elde
edilen hidratasyon ısısı değerleri ile metotlar
arasındaki korelasyonun araştırılması hedeflenmektedir.
• Çimento Kompozisyonunda Yapılan Kantitatif
XRD Analiz Sonuçları ile Fiziksel Deney Sonuçlarının İlişkilendirilmesi
Farklı şartlarda üretilen klinkerlerin kütlece aynı
oranda alçı taşı ile aynı inceliğe öğütülmesi sonucu elde edilen çimentolarda Rietveld metodu ve
Polarize mikroskopla tayin edilen sonuçlar ile basınç dayanımı değerleri arasındaki korelasyonun
bulunması amaçlanmaktadır.
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• Endüstriyel Atıkların Alternatif Yakıt Olarak
Kullanılmasının Klinker Kalitesi Üzerine Etkileri
Türkiye’de son yıllarda popüler olan atık malzemelerin çimento fabrikaları döner fırınlarında alternatif yakıt olarak kullanılabilirliği ve klinkerin
kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır.
• Katkılı Çimentolarda Yapılan Basınç Dayanımı
Deneyindeki Su/Çimento Oranının Değerlendirilmesi

Bu komite üyeliklerine ilaveten uluslararası komite üyelikleri de mevcuttur. Uzmanlar CEMBUREAU (Avrupa Çimento Birliği) ve CEN (Avrupa
Standardizasyon Derneği) alt komitelerinde ve
çalışma gruplarında aktif rol oynamaktadır. Bunların dışında ECRA (Avrupa Çimento Araştırma
Akademisi) üyesi olarak birçok seminere katılım
sağlanmaktadır. İlgili seminerlerde elde edilen
teknik bilgiler ve güncel yenilikler takip edilerek
çimento sektörüne aktarılmaktadır.

Yüksek miktarda mineral katkı ilavesi ile üretilen katkılı çimentolarda kullanılan deney metotlarında ve su/çimento oranında değişiklik
yapılarak çimentoların performanslarının karşılaştırılması ve ideal kıvama gelmesi için gereken optimum su/çimento oranın belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Bugün birçok ülkede, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çimento ham maddelerinin dikkatlice kullanılmasına çalışılmaktadır.
Çevre kirliliğini minimuma indirmek ve enerjiden
tasarruf etmek geleceğimizin en öncelikli konularından olmuştur. Bu sebeple, TÇMB Ar-Ge Enstitüsü ulusal/uluslararası Çimento ve Beton Araştırma Kuruluşları ve diğer sektörle ilgili kurumlar
ile temas halinde olup gelişmeleri takip etmektedir. (EK 29)
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Ar-Ge Enstitüsü çeşitli konularda eğitimler vererek sektöre teknik açıdan yardımcı olmaktadır.
Çimento ve beton sektöründe çalışan personele
aşağıda listelenen mavi ve beyaz yaka eğitimleri
verilmektedir:
- Uygulamalı Çimento ve Kömür Analizleri,

KOMİTELER, EĞİTİMLER VE DANIŞMANLIKLAR

- Fiziksel ve Mekanik Testler,

Ar-Ge Enstitüsü uzmanlarının sektör için büyük
önem arz eden komitelerde üyelikleri mevcuttur.
Bu komiteler TÇMB-Ar-Ge Kalite ve İktisadi İşletmeler Alt Komitesi (AKİİ) ve Beton Yollar, Yeni
Ürün ve Uygulamalar Alt Komitesidir. AKİİ Komitesi toplantılarında sektörün kalite ve Ar-Ge konusundaki önemli başlıkları sektör temsilcileri
ile tartışılmakta ve raporlar üretilmektedir. Ayrıca
yurt içinde; Türkiye Kalite Derneği (KALDER), Uygunluk Değerlendirmesi Derneği (UDDER), Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Malzemeleri Teknik
Komitesi (YAMTEK), TURKLAB Kalibrasyon ve Deney Labrotuvarları Derneği Çimento ve Yapı Malzemeleri Komitesi, TSE CEN/TC 51 Çimento ve
Yapı Kireçleri Standardı Ayna Komitesi üyesi olup
yapı standartlarındaki gelişmeleri yakından takip
etmektedir.

- Kimyasal ve Enstrümental Analizler,

1968’DEN BUGÜNE BİR BAŞARININ ÖYKÜSÜ

- Yakıt Analizleri,
- Katı Atık Malzemelerde Yakıt Analizleri,
- Klinker Mikroskop ve Mikroyapı Analizleri,
- Yapı Malzemelerinde Mineralojik Analiz (XRD),
- Polarize Mikroskop ve XRD-Mineralojik Analizler,
- Genel Metroloji ve Uygulamalı
Kalibrasyon / Doğrulama Eğitimi.
Ayrıca ilgili bakanlıklar nezdinde takip edilen
mevzuat çalışmaları hakkında çimento sektörüne
bilgilendirmeler yapılmaktadır. Özellikle son dönemde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan;

- REACH (Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi,
izni ve kısıtlanması hakkında yönetmelik)
-CLP (Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesi hakkındaki yönetmelik)
- Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ,
- GBF (Güvenlik Bilgi Formu) vb. konularda bilgi
paylaşılmaktadır.Ar-Ge Ensitüsü, Beton Yollar ve
Beton Bariyerler konusunun çimento sektörünün
en öncelikli konularından biri olması nedeniyle,
yıllardır Büyükşehir Belediyeleri’ne, Karayolları
Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü yetkililerine, üniversitelere, valiliklere, ilgili Bakanlıklara
yoğun olarak bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir. Konuyla ilgili gelişmelerin kitap ve web
sitesinde duyurulması haricinde Ar-Ge Enstitüsü
olarak teknik danışmanlık verilerek uygulama
alanlarına yönelik örnek çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Çevre kirliliği, küresel ısınma, doğal kaynakların
tüketilmesi gibi dünyamızın ve geleceğimizin önde
gelen sorunlarının çözümüne yardımcı olmak
ve bu çerçevede yenilenebilir enerji kullanımını
özendirmek de Enstitü’nün öncelikleri arasındadır. Yapılan araştırma çalışmaları ile sıfır atık yaklaşımı ve döngüsel ekonomi kapsamında farkındalık yaratmaya ve sürdürülebilir çimento üretimi
için çözümler sunmaya çalışmaktadır.
TÇMB Ar-Ge Enstitüsü potansiyelini daha yükseklere çıkartarak çimento ve yapı malzemeleri
sektörüne hizmet etme anlayışıyla çalışmalarını
sürdürmektedir.

Sonuç olarak TÇMB, tüm çimento sektörünü tek
bir çatı altında toplayan bir birlik olmanın ötesinde; sektöre yönetsel ve teknik açıdan öncülük ve
uluslararası platformda sözcülük eden, bünyesindeki Ar-Ge Enstitüsü ile sektörün inceleme, analiz, araştırma ihtiyacına yanıt veren, düzenlediği
seminer, konferans, sempozyumlar ve eğitimlerle
kamu kurum ve kuruluşlarını ve kamuoyunu aydınlatan bir okuldur.
Türkiye’nin genel durumu, gelişmişlik düzeyi,
ekonomisi ve özellikle de 1970’li yıllardaki Türk
Çimento Sektörünün durumu günümüzle karşılaştırıldığında, hem ülkenin hem de çimento sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulduğu
günden bu yana Ar-Ge Enstitüsü gelişmesini sürdürürek bugünkü yetkinliğine ulaşmıştır. (EK31)
Ar-Ge Enstitüsü, çimento ve ilgili ürünlere “CE”
belgelendirmesi yapan kuruluşlara referans laboratuvar olarak hizmet vermesinin yanı sıra, Ar-Ge
İnovasyon Projeleri ile de inovatif ve üretken bir
yapıya kavuşmuştur. Çimentoda yeni ürün portföyünün sürekli genişletilmesi; yeni, verimli ve uygulanabilir teknolojilerin geliştirilmesi, çimento
ve betonda yüksek dayanımlı ürün keşfi ve yeni iş
alanlarının belirlenmesi yönünde yapılan çalışmalara destek vererek hizmet çerçevesini genişletmekte ve sektöre katkısını arttırmaktadır.

1968’DEN BUGÜNE BİR BAŞARININ ÖYKÜSÜ

105

KISALTMALAR VE AÇIKLAMALAR
BETONART-TÇMB’nin mimarlık mesleği için özel olarak 2004 yılından bu yana çıkartma olduğu dergi
BOREN: Bor Enstitüsü
CE-Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliġi Direktiflerinden birinin veya birkaçının
kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur. “CE” Markası adını Fransızca “Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelen “Conformité Européene” kelimelerinin baş harflerinden almıştır.
CEMBUREAU: Europan Cement Association .Avrupa Çimento Birliği
CRDC: Cement Research & Development Center
ÇAGM - Çimento Araştırma Geliştirme Merkezi
ÇITOSAN - Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.
DESIYAB: Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.
DIOKSIN: Dioksin büyük bir grup kimyasal bileşiğinadıdır. Benzer yapıya sahip bir grup kimyasalın bir araya
gelmesi ileoluşmuştur. Bu bileşikler hidrojen, karbon, oksijen ve klor atomlarındanoluşmaktadır. Zararlı
bir maddedir. Yapılan araştırmalar sonucu plastiklerin sıcaksu veya ısıyla temas etmesi sonucu dioksinüretildiği ifade edilir.
DM - Deutche Mark
DPT - Devlet Planlama Teşkilatı
EBSCO - (Elton B. Stephens Co. According to Forbes Magazin) EBSCO kütüphanelere ve diğer kuruluşlara
birinci sınıf içerik ve araştırma teknolojileri sağlar. Kütüphanelere ve kurumlara kullanıcıları desteklemede
ve bilgiye erişimi geliştirmede yardımcı olmaktadır.
EUPAVE: European Concrete Pavement Association.Avrupa Beton Kaplamalar Birliği
FISSAC: Fostering Industrial Symbiosis for a Sustainable Resource Intensive Industry across the extended
Construction Value Chain. FISSAC projesi, AB Araştırma ve Yenelik Çerçeve Programı UFUK 2020 hibe
Programı çerçevesinde yer alan projelerden biridir. Endüstriyel ağları destekleyebilecek ve hem yerel hem
bölgesel alanlarda pilot uygulamaların çoğaltılabilmesine katkı verecek inşaat sektöründeki yapım ve yıkım
aşamalarının her seviyesindeki paydaşları ve bu bilgi paylaşımını kolaylaştıracak bir metodoloji ve yazılım
platformu geliştirmeyi kapsamaktadır.
FURAN: Furan ya da furfuran, bir heterosiklik aromatik organik bileşiktir. Renksiz, uçucu, yanıcı bir sıvıdır.
Zehirli ve kanserojendir. Bileşik 4n+2 elektron sistemi kuralına uyduğu için aromatiktir.
IPGTP: In Plant Group Training Programme-UNIDO
ITU - İstanbul Teknik Üniversitesi
JICA - Japaneese International Cooperation Agency
LTP - Laboratuvarlar arası Test Programı
MIGEM - MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MTA - MADEN TEKNİK ARAMA
ODTU - Ortadoğu Teknik Universitesi
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PAH: Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals. REACH, kimyasalların kaydı,
değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. 1 Haziran 2007’de
yürürlüğe girmiştir ve bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir sistem altında toplamaktadır.
RRT - ROUND ROBIN TEST
SIDFA - SENIOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT FIELD ADVISERS programme-UNIDO
TCDC: Technical Cooperation Among Developing Countries- UNDP
TÇMB - TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ
TSE - TURK STANDARTLARI ENSTITUSU
TURKAK:TURK AKREDITASYON KURUMU
UNDP - United Nations Development Programme
UNIDO - United Nations Industrial Development Organization
XRD: X-ışını difraksiyon -X Kırınım yöntemi (XRD), her bir kristal fazın kendine özgü atomik dizilimlerine
bağlı olarak X-ışınlarını karakteristik bir düzen içerisinde kırması esasına dayanır
XRD Cihazı: Toz, katı ve ince film şeklindeki örneklerde fazlar,Fazların miktarı,Kristal boyutu,Latis parametreleri,Yapıdaki değişimler,Kristal yönlenmesiAtom pozisyonları hakkında bilgi veren cihaz
XRF: X-IŞINI FLORESANS SPEKTROMETRESİ .X-ışını floresans spektrometresi, genel olarak foton-madde
etkileşmesi sonucu meydana gelen karakteristik X-ışınları ve saçılma fotonlarının nicel ve nitel değerlendirilmesinde kullanılır.
XRF Cihazı: Katı ve sıvı örneklerin elementel veya bileşik olarak kalitatif, yarı-kantitatif ve kantitatif analizlerini yapan cihaz
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TÇMB Hakkında
1957 yılında kurulan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Türk çimento sektörünün sesidir. Daha
iyi kalitede ürünler ve hizmetler sağlamak, potansiyel problemlere çözümler bulmak amacı ile kurulan
TÇMB, 51 entegre çimento fabrikası, 15’i çimento öğütme tesisi olmak üzere toplam 66 işletmeyi temsil
etmektedir
TÇMB, üyelerine, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, analiz, kalite kontrol ve eğitim hizmetleri ile ilgili olarak ortak çözümler temin etmekte ve yasal ve idari yönetmeliklerle ilgili ortak inisiyatifler yürütmektedir.
Uluslararası Üyelikler
Avrupa Çimento Birliği (CEMBUREAU)
Avrupa Beton Kaplamalar Birliği (EUPAVE)
Avrupa Çimento Araştırma Akademisi (ECRA)
İletişim Ortaklığı
Çimento Sürdürülebilirlik İnisiyatifi (CSI)
Uluslararası İşbirlikleri
Arap Çimento ve Yapı Malzemeleri Birliği (AUCBM)
Çin Çimento Birliği (CCA)
Hint Çimento ve Yapı Malzemerleri Ulusal Konseyi (NCB)
Misyon
• Sektörün sözcüsü olmak ve her kesimde sektörü temsil etmek,
• Gerek yurt içi gerekse yurt dışında benzeri alanlarda çalışan diğer kuruluşlarla ilişki kurarak ilgili alanlarda ortak çalışmalar yapılması ve verimliliğin arttırılması için çaba göstermek,
• Çimento sanayii ile ilgili her türlü mevzuata ilişkin sektör gereksinimlerini, proaktif bir anlayış içerisinde
üyeleri adına ilgili mercilere iletmek,
• Çimento ile birlikte beton ile ilgili her türlü araştırma, geliştirme ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek,
üye kuruluşlar için çimento üretimi ve güncel üretim teknolojileri konuları da dahil olmak üzere eğitimler
ve seminerler düzenlemek, kamuoyunu sektör ve beton imajının yükseltilmesi konusunda bilinçlendirmek,
• Sektör için rekabet hukuku ve diğer hukuk kurallarına uygun istatistiki bilgi toplamak, bu bilgileri işleyerek üyelerine ve kamuoyuna sunmak.
Vizyon ve Hedefimiz
Sektörün itibarını yurt içi ve yurt dışında koruyup gelişmesini sağlamak ve ülkemizde çimento kullanımını
yaygınlaştırmak bilinciyle, üyelerimiz ile birlikte toplumun yararlarını da gözeterek, sürdürülebilir büyüme
içerisindeki konumumuzun tüm kamuoyu nezdinde vurgulanmasıdır. Bu hedef doğrultusunda TÇMB çalışmalarını, yaratıcılık, şeffaflık, dürüstlük ve güvenilirlik değerlerini içselleştirerek ileriye taşır ve yürütür.
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Elinizde bulunan bu kitapta bilgi ve belgelere dayandırarak TÇMB ARGE Enstitüsü tarihine ışık tutmaya çalıştık. Her
ne kadar tüm ayrıntıları paylaşmak için
çaba göstersek de kitap boyutunu aşacağı ve dolayısıyla özellikle bazı önemli raporlara yer verilemeyeceği kaygısı
oluştu.
Tüm bu raporları, kitap içinde kısa anlatımlarla yetindiğimiz açıklamaları ve
belgeleri harici olarak USB disk aracılığıyla ulaştırmak ve böylece önemli saydığımız bu arşivi kayıt altına almak istedik. Faydalı olması dileklerimizle.
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