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Öz: Sanayileşme ile birlikte yapı üretiminin ana bileşenlerinden biri haline gelen 

çimento, betonarme yapım sisteminin gelişimiyle tüm dünyada yaygınlık kazanmış; 

Türkiye’deki mimarlık pratiğinin çimento ile ilişkisi ise, geç 19. yüzyılda 

başlamasına rağmen, yaygın olarak kullanımı tüm dünya ile eşzamanlı olarak 20. 

yüzyılın ilk yarısında gerçekleşmiştir. Erken Cumhuriyet Dönemi’nin çağdaşlaşma 

ve modernleşme ideali doğrultusunda, büyük ölçüde Batılı ülkelerdeki modern 

kentsel ve mimari pratikler örnek alınarak başlatılan kapsamlı imar ve yapım 

faaliyetlerinin dayandığı temel malzeme çimento olmuştur. Ancak, Osmanlı’dan 

devralınan çimento sanayinin yetersizliği ve dönemin ekonomik sıkıntıları, çimento 

sanayinin geliştirilmesine izin vermemiş ve yoğun yapı üretiminin gerektirdiği 

çimento talebinin karşılanmasında büyük sorunlar yaşanmıştır. Böylelikle, 1950’li 

yıllara kadar sürecek olan çimentonun üretilmesi ve temin edilmesindeki sorunlar, 

erken Cumhuriyet yıllarının mimari ortamı ve yapı üretimi üzerinde belirleyici 

olmuştur. Bu bağlamda, bu makale ile Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde çimento 

sanayinin gelişiminin, dönemin kendi dinamikleri içerisinden yapılan bir 

okumayla, mimarlık ortamı ve yapı üretimi ile olan ilişkisi ortaya konmakta; 

böylelikle, bugüne kadar mimarlık yazınında kendine oldukça az yer edinebilmiş bu 

konunun tartışmaya açılması ve mimarlık literatürüne katkı sağlanması 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Erken Cumhuriyet Dönemi, Mimarlık ve yapı üretimi, Çimento 

sanayi, Arkitekt. 

Abstract: Cement, which has become one of the main components of building 

production with industrialization, has become widespread throughout the world 

and simultaneously Turkey, in 20
th
 century, with the development of reinforced 

concrete system. As a result of the extensive construction activities initiated within 

the framework of modernization in the early Republican period, that were largely 

based on modern urban and architectural practices in the western countries, the 

demand for cement has come to the fore. However, the inadequacy of the cement 

industry, which was taken over from the Ottoman Empire and the economic 

conditions of the period, has not allow the cement industry to develop and there 

has arisen serious problems in meeting the demand for cement required by 

extensive building production. Thus, the problems in production and supply of 
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cement, which lasted until the 1950s, has become determinative on the 

architectural culture and building production of the early Republican years. In this 

context, the article addresses the development of the cement industry in the early 

Republican Turkey, within its relations to architectural agenda and building 

production, by a reading through the inner dynamics of the period. Thus, the 

article aims to open this subject up for discussion, which has been investigated and 

discussed in architecture literature to a very small extent. 

Keywords: Early Republican Period, Architecture and building production, 

Cement Industry, Arkitekt. 

 

Giriş 

Günümüzde, Türkiye’de mimari üretimi olanaklı kılan ve en yaygın olarak kullanılan 

temel yapı malzemelerinden biri hiç şüphesiz çimentodur. Türkiye Çimento Müstahsilleri 

Birliği kayıtlarına göre, bugün Türkiye’de faaliyette olan 72 adet çimento fabrikası ve tesisi 

bulunmaktadır
1
. Bu kadar yaygın olarak üretilmesine ve kullanılmasına rağmen; çimento 

sanayinin tarihi üzerine bugüne kadar Türkiye’de görece az sayıda çalışma yapılmış olması 

dikkat çekicidir. Genellikle fabrikaların kuruluş ve tarihçelerine odaklanan bu çalışmalarda ise, 

doğrudan söz konusu edinilen dönemin mimari kültür ortamına yer verilmez. Oysa ki, çimento 

sanayinin gelişimi ile mimari kültür ortamı ve yapı üretimi arasında son derece sıkı bağlar 

bulunmaktadır. Bu da, çimento tarihinin, salt bir yapı malzemesi olmaktan öte, mimarlık 

etkinliklerini doğrudan etkileyen bir olgu olarak, dönemin içsel dinamikleri üzerinden 

okunmasını zorunlu kılar.  

Çimentonun Türkiye’deki yaygın kullanımı ile Cumhuriyet döneminde benimsenen 

çağdaşlaşma idealinin birebir örtüştüğü görülür. Bu ideal kapsamında, Batı’daki mimari 

etkinliklerin örnek alındığı erken Cumhuriyet yılları, aynı zamanda betonarme yapım sistemine 

ve büyük ölçüde çimento kullanımına dayanan modern mimarlığın da, tüm dünyada etkin 

biçimde yaygınlık kazandığı dönemdir. İnşa edilmek istenen çağdaş ve modern kentsel 

görünümün ancak modernist yapılarla sağlanabileceği düşüncesiyle; çimentonun Türkiye’deki 

sanayileşme serüveni, Cumhuriyet dönemi mimarlığının yapı taşlarından birini tanımlar. Bu 

nedenle, erken Cumhuriyet yıllarının mimari kültür ve yapı üretim ortamını anlamak, aslında 

ülkedeki çimento üretiminin, kullanımının ve gelişiminin dâhil edilmediği bir okumayla 

mümkün ol(a)maz.  

Bu bağlamda, Türkiye’deki çimento sanayinin tarihini ortaya koymayı hedefleyen bu 

makalede, erken Cumhuriyet yıllarındaki öncül girişimler, dönemin sanayileşme politikaları, 

ideolojik çerçevesi, mimari düşünsel ve pratik ortamı ile ilişkisi içinde ele alınmıştır. Çimento 

sanayinin yapılandırılma sürecindeki olumlu ve/veya olumsuz tüm gelişmeler, anında karşılık 

buldukları dönemin kendi yayınları üzerinden irdelenmiştir. Gazete ve dergiler gibi süreli 

yayınların, diğer yazılı literatüre kıyasla güncel olana odaklanmaları ve dönemlerinin 

gelişmelerini anında yansıtan kaynaklar olmalarından dolayı; bu yıllarda Türkiye’deki tek 

mimarlık süreli yayını olan Arkitekt’te
2
 yayınlanan çimento ile ilgili haberler, eleştiri yazıları 

                                                           
1 http://www.tcma.org.tr, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, 14.07.2018. 
2 1931 yılında Mimar ismiyle yayın hayatına başlayan Arkitekt, Türkiye’deki ilk mimarlık dergisinin olmasının yanı 

sıra, uzun yıllar boyunca da tek mimarlık dergisi olmuştur. Her ne kadar 1941 yılında Yapı ve 1944 yılında 

Mimarlık isimli başka dergiler yayınlanmaya başlamışsa da, ne yazık ki bunların hiçbiri uzun ömürlü olmamıştır. 15 

günde bir yayınlanan Yapı dergisi, 1943 yılında kapanmış ve ancak 2 yıl yayın hayatını sürdürebilmiştir. Mimarlık 
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ve reklamlar, ayrıntılı biçimde analiz edilmiştir. Böylelikle, erken Cumhuriyet yıllarındaki 

çimento sanayinin tarihi, doğrudan dönemin birincil kaynakları üzerinden yapılan bir 

okumayla ve yine dönemin kendi dinamikleri içerisinden ortaya konmuştur. 

1. Cumhuriyet Öncesi Dönem: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Yıllarında Çimento 

Sanayi  

Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme serüveni, Batı dünyasıyla kurduğu yakın 

ilişkilerle başlamış; özellikle, 19. yüzyıl başlarında İmparatorluğun “Batılılaşma” çerçevesinde 

yeniden yapılandırılması ve bunu izleyen Tanzimat reformları sonucunda, önemli politik, 

ekonomik, toplumsal ve kültürel kırılmalar meydana gelmiştir. Sanayileşme öncesi dönemin 

bitişi anlamına gelen bu kırılmalarla birlikte,
3
 yüzyıllardır süregelen mimarlık pratiği ve inşai 

faaliyetler de değişim sürecine girmiş ve hem kentsel hem de mimari alanda “Batılı” ve 

“modern” üretim biçimleri görünürlük kazanmaya başlamıştır.   

İmparatorluğun Batı’yı örnek alan mimari programı, özellikle başkent İstanbul’da yeni 

yapı tiplerini ortaya çıkarmakta gecikmemiştir. Böylelikle, kentsel yaşamı belirleyen anıtsal 

ölçekli dini ve saray yapıları, yüzyıl başlarında yerini büyük ölçekli askeri, eğitim, sanayi ve 

yönetim yapılarına; sonlarında ise en önemli yeni yapı tiplerinden birini tanımlayacak olan 

kâgir apartmanlara bırakmıştır. Galata ve Pera başta olmak üzere, ilk olarak Batı ile yakın 

ilişkilerin sürdürüldüğü bölgelerde, “uzmanlaşmış ücretli emeğin kent nüfusu içinde ağırlık 

kazanması sonucunda ortaya çıkan apartmanlar”,
4
 20. yüzyıl başlarında, İstanbul’un, 

Beyoğlu, Pangaltı, Nişantaşı, Gümüşsuyu gibi yeni yerleşim alanlarında hızla artmaya 

başlamıştır. Apartmanların yanı sıra, 19. yüzyılın ikinci yarısında ekonomi merkezini 

tanımlayacak olan bu bölgelerde, sigorta ve diğer şirket binaları ile bankaların ve otellerin 

inşası hızlanmıştır. Bu yeni yapı tipleri, yeni ve modern yapım teknikleri ile yapı 

malzemelerinin kullanımını da beraberinde getirmiş ve böylelikle kâgir yapım tekniğinin bir 

bileşeni olarak çimento, yeni yapı malzemelerinin en önemlilerinden biri haline gelmiştir.  

Çimentonun yapılarda yaygın olarak kullanımına yol açan bir diğer etmen ise, İstanbul’da 

çıkan büyük yangınlar sonucunda, kent dokusunun 19. yüzyılın ilk yarısında “bilimsel” 

yaklaşımlarla yeniden düzenlenmesi yolundaki kararlardır. Artan nüfusla birlikte, ahşap 

konutların, dar ve çıkmaz sokakların belirlediği yoğun kentsel doku, sık sık çıkan yangıların 

verdiği zararı ağırlaştırmış; yangınların yol açtığı zarara, ulaşım ağı ve kurumsallaşmış bir 

belediye yönetiminin eksikliği gibi sorunlar da eklenince, kentsel dokunun “modern” 

yöntemlerle yeniden düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda, 1836 yılında 

hazırlanan rapor, Osmanlı başkentini, Avrupa başkentleri ile aynı kentsel standartlara eriştirme 

amacıyla “kavaid-i hendese” kurallarına uygun bir kent dokusu oluşturma yolunda ilk 

adımlardan birini tanımlayarak, geniş ölçekli kentsel düzenlemelerin yanı sıra; yangınların 

önlenmesi için yapım tekniklerinin ahşaptan kâgire dönüştürülmesini de önermektedir.
5
 Bu 

raporun öncülük ettiği, Osmanlı dünyasındaki ilk inşaat yönetmeliği olarak tanımlanabilecek 

Tanzimat dönemi nizamnamelerinde, yapı yükseklikleri yapı malzemelerine göre belirlenerek, 

kâgir yapıların tanımladığı tuğla ve taş binaların, ahşap yapılardan daha yüksek inşa edilmesi 

                                                                                                                                                                        
ise 1953 yılında yayın hayatına son vermiştir. Böylece Arkitekt, yine tek mimarlık dergisi olarak varlığını 

sürdürmüştür. 
3 Doğan Kuban, İstanbul Bir Kent Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2000, s. 346. 
4 Günkut Akın, “20. Yüzyıl Başında İstanbul: Toplumsal ve Mekânsal Farklılaşma”, Osmanlı Başkentinden 

Küreselleşen İstanbul’a: Mimarlık ve Kent, 1910-2010,  Ed. İpek Akpınar, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma 

Merkezi, İstanbul 2010, s. 25. 
5 Kuban, age, s. 352. Zeynep Çelik, 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

İstanbul 1998, s. 41-42. 
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kabul edilmiştir.
6
 Ayrıca, ilk belediyecilik düzenlemelerinden biri olan, Pera, Galata ve 

Tophane bölgelerini kapsayan Altıncı Daire-i Belediye tarafından, 1870 yılındaki Pera 

yangınından sonra kâgir bina inşası zorunlu hale getirilmiştir.
7
  

Böylelikle, çimento ve beton, 19. yüzyılın ortalarından itibaren, Osmanlı 

İmparatorluğu’nda, kâgir yapılarda bağlayıcı malzeme olarak kullanılmaya başlamıştır.
8
 Bu 

dönemde, çimento ihtiyacı, Avusturya, Fransa ve Belçika gibi, Avrupa ülkelerinden ithal 

edilerek karşılanmaktadır.
9
 Çimento kullanımının yaygınlaşması ve ihtiyacın artması üzerine, 

20. yüzyıl başlarında ilk çimento şirketleri kurulmaya başlamış ve 1906-1918 yılları arasında 

toplam 12 çimento şirketi kurulmuştur.
10

 1906 yılında İstanbul’da İmparatorluğun ilk çimento 

şirketi olarak kurulan Linardos’u, 1907’de kurulan Yerli Çimentoları Osmanlı Anonim Şirketi 

ve 1910 yılında kurulan Trabzon Tuğla ve Kiremit ve Çimento Anonim Şirketi izlemiştir.
11

 Bu 

şirketler, çimento üretimi yapmamış, sadece ithalat ve ticaret işleri ile uğraşmıştır.
12

  

Ülkede çimento üretimi yapacak ilk fabrika olan Arslan Çimento Fabrikası ise, 1910 

yılında Darıca’da kurulmuştur.
13

 Açık ticari unvanı “Memalik-i Osmaniye’de Sun’i Çimento 

ve Hidrolik Kireç İmalına Mahsus Arslan Anonim Şirketi” olan ve Osmanlı yurttaşı Rum asıllı 

girişimciler tarafından
14

 kurulan bu fabrika, dönemin milli iktisat anlayışının bir ürünüdür.
15

 

İkinci çimento fabrikası ise, bir Alman Şirketi olan “Eskihisar Suni Portland Çimentoları ve Su 

Kireci Anonim Şirketi” tarafından, suni Portland çimentosu, su kireci, tuğla, kiremit, boru, 

karo ve diğer inşaat malzemeleri üretmek üzere, 1911 yılında Eskihisar’da kurulmuştur.
16

 

Bu iki fabrikanın kurulmasında, 1913 yılında yerli girişimcileri sanayi sektörüne 

yatırımda bulunmaya teşvik etmek amacıyla çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun
17

 etkisi 

büyük olmuş olmalıdır. Her iki fabrikanın da ilgili kanunun sağladığı hak ve 

muafiyetlerinden
18

 yararlandığı bilinmektedir.
19

 Ancak, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş 

Savaşı’nın etkisiyle, Arslan Çimento Şirketi faaliyetlerini durdurma noktasına gelirken, 

Eskihisar Çimento Şirketi ise iflas etmiştir. Bunun üzerine, iki şirket tüm taşınır ve 

                                                           
6 Kuban, age, 352. Çelik, age, s. 43. 
7 Çelik, age, s. 38-39. 
8 Afife Batur, “Geç Osmanlı Mimarlığında Betonarme Yapım Tekniği”, 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, 6-8 

Ekim 2004, İstanbul, s. 4. 
9 Yıldız Sey, Türkiye Çimento Tarihi, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 2003, s. 13. 
10 Sey, age, s. 23. 
11 Age, s. 19. 
12 Nadir Yurtoğlu, “Kalkınmanın Önemli Bir Unsuru, Kuruluşundan 50. Yılına Türkiye’de Çimento Sanayi (1910-

1960)”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.31, S.92, Güz 2015, s. 

113-164. 
13 Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni: Dün, Bugün, Yarın, Tekin Yayınevi, Ankara 1996, s. 393-394. 
14 Sey, bu kuruluşun bir Danimarka teşekkülü olduğunu yazmaktadır. Sey, age, s. 20. 
15 Emre Dölen-Murat Koraltürk, İlk Çimento Fabrikamızın Öyküsü 1910-2004, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 

2004, s. 27. 
16 Age, s. 29. (Avcıoğlu’nun yazdığına göre, bu fabrika, oldukça küçük bir işletmedir. Avcıoğlu, age, s. 394.) 
17 1927 yılında, Cumhuriyet döneminde sanayiyi geliştirme amacıyla, aynı isimli bir kanun daha çıkarılacaktır. Bu 

kanun, 1913 tarihli kanunun genişletilmiş bir versiyonu olmakla birlikte, tüm “ham veya yarı işlenmiş mevaddın 

evsafını kısmen veya tama- men değiştiren veyahut işbu mevaddı diğer şekillere koymak suretiyle toplu imalat 

vücuda getiren müessesat” kanun kapsamına dahil edilmiştir. TBMM Zabıt Ceridesi, “Teşvik-i Sanayi Hakkında 

1/1095 numaralı Kanun Layihası”, Devre: II, Cilt: 32, İçtima Senesi: IV, 28.05.1927. 
18 Bu kanunun içerdiği hükümler şöyle sıralanabilir: kurulacak veya genişletilecek fabrikalara, beş dönüme kadar 

ücretsiz arazi sağlanması, fabrikanın kurulacağı arazi devletin ise ücretsiz olarak girişimciye verilmesi, özel kişilere 

ait ise istimlak edilerek sağlanması, fabrikaların inşasında kullanılan malzemelerin ve üretimde kullanılan 

hammaddelerin gümrük vergisinden muaf tutulması. TBMM Zabıt Ceridesi, “Teşvik-i Sanayi Hakkında 1/1095 

numaralı Kanun Layihası”, Devre: II, Cilt: 32, İçtima Senesi: IV, 28.05.1927. 
19 Dölen-Koraltürk, age, s. 39. Sey, age, s. 21. 
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taşınmazları ile borçlarını birleştirerek, 1920 yılında “Arslan ve Eskihisar Müttehit Çimento ve 

Su Kireci Fabrikaları Anonim Şirketi” adıyla yeni bir şirket kurmuştur.
20

 

Toplam üretimi 1923 yılında oldukça düşük olan ve tek çatı altında faaliyetlerine devam 

bu iki çimento fabrikası,
21

 Türkiye’deki çimento sanayinin temellerini oluşturmakla birlikte; 

Cumhuriyet yıllarında İmparatorluk’tan miras alınan yapı malzemesi endüstrisinin de önemli 

bir kısmını teşkil edecektir. İzleyen yıllarda, çimento fabrikalarının sayısı ve toplam üretim 

kapasiteleri, özellikle yerli üretimin teşvik edilmesi yolunda çıkarılacak yasalarla arttırılmaya 

çalışılacaksa da, çimento üretimi, uzun yıllar boyunca ihtiyacı karşılayacak düzeye 

ulaşamayacaktır. 

2. Erken Dönem: 1923-1938 Yılları Arasında Çimento Sanayi 

Türkiye’nin betonarme yapıyla tanışması, Cumhuriyet öncesine, 20. yüzyılın ilk 

çeyreğine tarihlense de,
22

 yaygın kullanımı ancak Cumhuriyet yıllarında gerçekleşecektir. 

Benimsenen çağdaşlaşma ve modernleşme ideolojisi doğrultusunda, gelenekselden kopuşla 

birlikte, “asri” olanın uygulanması çabaları, mimarlığın, modernliğin başlıca simgelerinden 

biri haline gelmesini beraberinde getirmiştir. Böylelikle, Osmanlı mimarisine ilişkin her türlü 

imgenin reddedilerek, yerine yeni ve inkılâba özgü bir mimarinin yaratılması amacıyla, Batılı 

öncüllerinin, modernliğin “dışsal biçimleri” olarak örnek alındığı bir yapılaşma programı 

ortaya çıkmıştır.
23

 Yeni başkent Ankara’nın inşasıyla başlayan bu süreç, tüm Anadolu 

kentlerine tıpkı Batı’daki çağdaşları gibi bir görünüm kazandırmak amacıyla, geniş ölçekli 

imar faaliyetlerinin yürütülmesiyle sonuçlanmış; ve hızla büyük bulvarlar, geniş caddeler, 

meydanlar, kent parkları, hükümet konakları, demiryolu ağı ve istasyonları, halkevleri, 

ilkokullar, lojmanlar, fabrikalar, sosyal konutlar vb. gibi modern kent görünümünün 

kazandırılmasını sağlayacak yapıların inşasına girişilmiştir.
24

 Bu modern yapı üretimi 

programının gerçekleştirilmesi de, hiç şüphesiz aynı derecede modern yapı malzemelerinin 

kullanımına bağlıdır. Bu bağlamda, modern mimarinin yapısal ilkeleri, betonarme yapım 

sistemi ve dolayısıyla da çimento, erken Cumhuriyet yıllarında Türkiye’de çağdaş mimarinin 

yaratılmasında etkin rol oynamıştır.  

Ancak, İmparatorluk’tan devralınan çimento sanayi, öngörülen bu kapsamlı yapım 

faaliyetine cevap verebilecek nitelikte ve kapasitede değildir. Ayrıca, Anadolu’da nakliye 

masraflarına bağlı olarak, yerli üretim çimento fiyatları o kadar yükselmiştir ki, bu dönemde 

ithal çimento, yerli çimentodan daha ucuza temin edilebilmektedir. Dolayısıyla, Anadolu 

kentlerine yakın ülkelerden çimento ithal edilmekte; Karadeniz bölgesindeki kentlere 

Rusya’dan, Akdeniz bölgesindekilere Fransa ve İtalya’dan, İstanbul’a ise Romanya ve 

Almanya’dan çimento getirilmektedir.
25

 1926 yılında Anadolu-Bağdat Demiryolları idaresinin 

ihtiyacı olan 500 ton çimento yurtdışından satın alınırken,
26

 1926 yılında Ankara-Sivas 

                                                           
20 Dölen-Koraltürk, age, s. 52. 
21 Türkiye’de 1913-1923 yılları arasında çimento üretimi, 1914’te 37.000 ton ile en yüksek, 1923’te ise 12.500 ton 

ile en düşük değerdir. Sey, age, s. 25. 
22 Çoğu kaynakta, Türkiye’nin ilk çok katlı betonarme yapısı, 1919-1922 yılları arasında inşa edilen ve Mimar 

Kemalettin Bey tarafından tasarlanan “Harikzedegan Apartmanları” olarak belirtilmektedir. Ancak Batur, 1900 

yılında, Raimondo D’aronco tarafından tasarlanan Mekteb-i Tıbbiye’nin Seririyat Hastanesi amfilerinin geniş taş 

duvarlar üzerine putrelli döşeme ve çelik donatıların kullanıldığı döşemeleri; Mekteb-i Tıbbiye hamamının taş ve 

tuğla bir altyapı üzerine oturan demirden hasır donatı içeren betonarme döşemeleri nedeniyle, ilk betonarme 

uygulaması olduğunu belirtmektedir. Batur, age, s. 4-5. 
23 Sibel Bozdoğan, Modernizm ve Ulus’un İnşası: Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Mimari Kültür, Metis Yayınları, 

İstanbul 2002, s. 72. 
24 Age, s. 83. 
25 Zeki Selah, “Türkiye’de Çimento Bir Lükstür”, Arkitekt, S.5, 1934, s. 155. 
26 BCA, 30-18-1-1/18-28-11, 04.05.1926; BCA, 30-18-1-1/21-68-5, 03.11.1926. 
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Demiryolu İdaresi için gerekli olan çimentonun da, Avrupa’dan ithal edilmesine karar 

verilmiştir.
27

  

Demiryollarının inşası ve diğer imar faaliyetleriyle bağlantılı olarak artan çimento talebi, 

çimento sanayine yönelik girişimleri de beraberinde getirmiş ve 1926-1929 yılları arasında, 

dört çimento fabrikası daha açılmıştır.
28

 Bunlardan ikisi, 1926 yılında Bakırköy Çimentoları 

T.A.Ş. tarafından İstanbul’da kurulan Kurt Çimento Fabrikası ve yine aynı yıl Ankara 

Belediyesi tarafından kurulan 18.000 ton kapasiteli Ankara Çimento Fabrikası’dır. 

Avcıoğlu’na göre, bu fabrikalar, “sonradan işe yaramayacak, ilkel tesisler”se de;
 29

 Kurt 

Çimento Fabrikası belli bir süre, günde 50-60 ton üretim yapacak, ancak çok geçmeden 1937 

yılında kapanacaktır.
30

 Ankara Çimento Fabrikası ise, belediye tarafından ortakları arasında 

Societe Industrielle des Ciments Orientaux adlı bir Fransız firmasının ve devletin de 

bulunduğu Ankara Çimentoları T.A.Ş.’ye kiralanmıştır.
31

 Ne var ki, fabrikanın üretimi 1935 

yılında kısmen, 1938 yılında ise tamamen duracak ve fabrika 1943 yılına kadar 

çalışmayacaktır.
32

  

1930’lu yılların başında, demiryollarının yapımı, İktisat Vekâleti ve Sümerbank 

tarafından yürütülen yeni fabrikaların inşası ve Ankara’da yürütülen imar faaliyetleri gibi 

kamu yatırımlarının yanı sıra, nüfus artışı nedeniyle konut odaklı özel inşaatların da artmasıyla 

birlikte, yapı üretiminde yaşanan yoğunluk, çimento ihtiyacını daha da arttırmıştır.
33

 Ayrıca bu 

yıllarda benimsenen devletçilik ilkesi kapsamında alınan önlemler ve yerli sanayinin teşvik 

edilmesi sonucunda, çimento ithalatı da durdurulmuştur.
34

 Bunun üzerine, 1929 ve 1930 

yıllarında, iki çimento fabrikası daha açılacaktır. Bunlardan biri, 2.000.000 lira sermaye ile 

kurulması 19.12.1928 tarihinde onaylanan Anadolu Çimentoları T.A.Ş.’nin
35

 girişimi olarak, 

1929 yılında Kartal’da açılan Yunus Çimento Fabrikası’dır. Yerli ve yabancı ortakları bulunan 

bu şirketin, en büyük hissesi Societe Financiere des Ciments adlı bir Belçika firmasına aittir.
36

 

1930 yılında açılan bir diğer çimento fabrikası ise, çimento imal etmek, taş ocağı ve maden 

işletmek, kara ve deniz yolları ile nakliyat yapmak üzere, 1.500.000 lira sermaye ile kurulması 

15.05.1929 yılında onaylanan Türk Çimentosu ve Kireci A.Ş.’nin
37

 girişimi olan Zeytinburnu 

Çimento Fabrikası’dır. Türk Çimentosu ve Kireci A.Ş.’nin hisselerinin yarısı Arslan ve 

                                                           
27 BCA, 30-18-1-1/17-90-15, 09.02.1926. 
28 Bu fabrikaların açılmasında, 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de toplanan I. İktisat Kongresi’nde, 

yabancı sermayeye karşı olunmadığı gibi tam güvencenin sağlanacağı, yerli üretimin teşvik edileceği ve 

girişimcilere gerekli kredilerin sağlanacağı, tekelciliğin kabul edilemeyeceği bir milli iktisat kararının 

benimsenmesi ve 28 Mayıs 1927 tarihinde çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu etkili olmuştur. Fikret Yücel, 

Cumhuriyet Türkiyesi’nin Sanayileşmede İlk Önemli Adımı: Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı 1934-1938, TMMOB 

Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara 2014, s. 9-10. 
29 Avcıoğlu, age, s. 394. 
30 Dölen-Koraltürk, age, s. 75. 
31 Avcıoğlu, age, s. 394. 
32 Dölen-Koraltürk, age, s. 74. 
33 “Haberler”, Arkitekt, S.9-10, 1934, s. 299.  
34 1930’lu yılların başında, Dünya Ekonomik Bunalımı’nın altyapısını hazırladığı devletçilik uygulamaları 

kapsamında, içe dönük bir sanayi politikası benimsenerek, yerli sanayi himaye edilmeye başlanmıştır. Bu 

doğrultuda, 16 Kasım 1931 tarih ve 11940 sayılı bir kararname ile ithalat sınırlandırılmışsa da; bu kararnameye ek 

olarak çıkarılan 18.05.1932 tarihli ve 12863 sayılı yeni bir kararname ile  1 Temmuz-30 Eylül 1932 tarihleri 

arasında üç aylık bir süre için, toplamı yirmi milyonu geçmemek üzere, ithalat kontenjan listeleri belirlenmiştir. 

BCA, 30-18-1-2/28-39-20, 18.05.1932. 
35 BCA, 30-18-1-2/1-10-13, 19.12.1928. 
36 Dölen-Koraltürk, age, s. 75. 
37 BCA, 30-18-1-2/3-30-19, 15.05.1929. 
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Eskihisar Çimento şirketine, diğer yarısı ise Societe Industrielle des Ciments Orientaux adlı bir 

Fransız şirketine aittir.
38

  

Bu yıllarda, devlet tarafından çimento fabrikası kurulması öngörülmediğinden,
39

 İkinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planı’yla devlet bu alana girinceye kadar, çimento sanayine yabancı 

sermayenin egemen olduğu görülür.
40

 Aynı dönemde, yerli sermayenin girişimi olan tek 

çimento fabrikası, Kurt Çimento’dur. Kurt Çimento’nun reklamlarında da, yerli ve Türk malı 

olduğu özellikle vurgulanmaktadır (Resim 1). 

 

Resim 1. Kurt Çimentosu reklamları.
41

 

1932 yılına gelindiğinde, Türkiye’de üretim yapan toplam altı çimento fabrikası ve beş 

çimento şirketi vardır. Ankara Çimentoları T.A.Ş., Türk Çimentosu ve Kireci A.Ş., Anadolu 

Çimentoları T.A.Ş., Arslan ve Eskihisar Müttehit Çimento Fabrikaları T.A.Ş. olmak üzere bu 

şirketlerin dördü bir satış birliği kurarak, piyasayı paylaşmakta ve fiyatları yüksek 

tutmaktadırlar.
42

 Zeki Selah da, benzer biçimde, Arkitekt’te 1934 yılında yayınlanan yazısında, 

bu fabrikaların aralarında bir “tröst” kurduklarını ve Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan 

yararlanarak çimento fiyatlarını tespit ettiklerini belirtir. Buna göre, İstanbul ve Anadolu 

bölgeleri olmak üzere iki tarife uygulanmaktadır; İstanbul’da çimentonun tonu 28.55 lira, 

Anadolu’da ise 22 liraya satılmaktadır.
43

 Bu dönemde, Türkiye’de çimento fiyatları Avrupa 

ülkelerindeki fiyatların çok üstündedir. Ankara’da memur evleri inşaatı için teklif veren bir 

İngiliz şirketi, çimento fiyatlarının Avrupa piyasasına göre üç kat daha pahalı olduğunu 

kaydetmiştir.
44

 Çimentonun ton başına fiyatı İngiltere’de 16.5, Almanya’da 17.5, Romanya’da 

21.5,
45

 Yunanistan’da 16 ve Polonya’da 12 lira iken,
46

 Türkiye’de 28 lira seviyelerindedir.
47

 

                                                           
38 Age, s. 75. 
39 Tamamen bir sanayi sektörü planı olan, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda öncelikli olarak geliştirilmesi 

hedeflenen sanayi alanları arasında çimento sektörü yer almamaktadır. Fikret Yücel, Cumhuriyet Türkiyesi’nin 

Sanayileşme Öyküsü, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yayınları, Ankara 2015, s. 36. İlk defa 1933 yılında, 

Sivas veya Malatya’da devlet eliyle bir çimento fabrikası kurulması gündeme gelmiştir. Dölen-Koraltürk, age, s. 88. 
40 Avcıoğlu, age, s. 394. 
41 Arkitekt, S.1, 1931. Arkitekt, S.2, 1931. 
42 Avcıoğlu, age, s. 394. 
43 Selah, age, s. 15 
44 “Çimento Buhranı Var. Bu Yüzden Fiyatlar Yükseliyor”, Arkitekt, S.8, 1936, s. 244.  
45 Sey, age, s. 41. 
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Bu satış birliğinin oluşturulduğu 1932 yılından, devletin fiyatlara müdahale etmeye başladığı 

1935 yılına kadar geçen süre, Türkiye’de çimento fiyatlarının en yüksek olduğu dönem 

olmuştur.
48

 

Piyasaya hakim olan çimento fabrikaları arasındaki satış birliği, dönemin mimari süreli 

yayınlarındaki çimento reklamları üzerinden de açık biçimde görülmektedir. 1931 yılından 

1935 yılına kadar Arkitekt dergisinde yalnızca Kurt, Aslan ve Yunus markalı çimento 

reklamları yayınlanmıştır. 1931 yılında, derginin ilk dört sayısında yayınlanan tek çimento 

reklamı Kurt Çimento’dur; beşinci sayıdan itibaren Aslan ve Yunus markalı çimento 

reklamları da yayınlanmaya başlamıştır. İlk dokuz sayı boyunca düzenli olarak yayınlanan 

Kurt Çimento reklamı, 1931 yılının Ekim sayısından 1935 yılına kadar bir daha 

yayınlanmamıştır. Anadolu Çimentoları T.A.Ş.’nin Yunus markalı ve Türk Çimentosu ve 

Kireci A.Ş.’nin Aslan markalı çimentoları ise, 1931 yılı sonlarından 1935 yılına kadar 

yayınlanan tek çimento reklamları olarak dikkati çeker (Tablo 1). Dönemin çimento piyasası 

büyük ölçüde Aslan ve Yunus markalı çimento fabrikaları tarafından biçimlendirilmektedir 

(Resim 2). 

Tablo 1. Çimento fabrikalarının 1931-1935 yılları arasında Arkitekt’te yayınlanan reklam 

sayıları. 

Çimento Fabrikası 
Çimento 

Markası 
1931 1932 1933 1934 1935 

Bakırköy Çimentoları T.A.Ş.  Kurt Çimento 8 - - - 8 

Türk Çimentosu ve Kireci 

T.A.Ş.  
Aslan Çimento 7 6 9 10 6 

Anadolu Çimentoları T.A.Ş. Yunus Çimento 7 5 8 11 6 

 

 

Resim 2. Arslan ve Yunus çimento reklamları.
49

 

                                                                                                                                                                        
46 Avcıoğlu, age, s. 394. 
47 Sey, age, s. 41. Dölen-Koraltürk, age, s. 87. 
48 Dölen-Koraltürk, age, s. 86. 
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Bu fabrikaların piyasadaki hakimiyetine ilişkin ilginç bir haber, “Çimento Fiyatları ve 

(Simer) Yol” başlığıyla 1934 yılında Arkitekt dergiside yayınlanır. Habere göre, Sivas-

Erzurum hattı müteahhitleri hattın çimento ihtiyacını karşılamak üzere bir çimento fabrikası 

kurma teşebbüsünde bulunmuş, bunun üzerine çimento satış birliği, grubun çimento fabrikası 

açmaması şartıyla, çimento fiyatları üzerinde  %40 indirim yapmayı kabul etmiştir.
50

 

1930’larda çimento fiyatlarında yaşanan yükselme, sonraki 20 yıl boyunca çimento 

üretimi, temini ve fiyatlarında yaşanacak olan sıkıntıların sadece başlangıcıdır. 1934 yılında 

Arkitekt’te çimento fiyatlarının yüksekliği ve çimentonun “lüks” bir malzeme olduğu hakkında 

eleştiriler yayınlanmaya başlar. Çimento, pahalı olması sebebiyle ancak büyük şehirlerde 

kullanılmakta, Orta ve Doğu Anadolu’ya çimento sağlanamamaktadır.
51

 Ancak, Anadolu’da 

sürdürülen imar faaliyetleri nedeniyle, çimento ihtiyacı o kadar fazladır ki, mevcut fabrikaların 

üretimi ile karşılanması mümkün değildir. Bununla bağlantılı olarak, Arkitekt’te, Anadolu’nun 

farklı yerlerinde yeni çimento fabrikalarının kurulması gerekliliği vurgulanır.
52

 1933 yılında, 

Sümerbank tarafından Sivas’ta bir çimento fabrikası kurulmasına ve beş yıl içinde hizmete 

geçirilmesine karar verilse de, fabrika 1943 yılına kadar faaliyete geçemeyecektir.
53

 Bu 

yıllarda, çimento fiyatları ile ilgili haberler artarak Arkitekt’in sayfalarında yer bulmuş ve yapı 

üretiminin en problemli konularından biri olarak mimarlık gündemini belirlemeye devam 

etmiştir. 

Çimento fiyatlarındaki süregelen artış, 1935-1938 yılları arasında devletin çimento 

sanayine müdahalesini de beraberinde getirmiştir. 1935-1936 yıllarında, toplam çimento 

üretiminin %70’ini kullanmakta olan devlet, aynı zamanda çimento piyasasının da en büyük 

müşterisidir.
54

 Bu sırada, devlet tarafından yürütülen tekil kamu yapılarının yanı sıra, Anadolu 

kentlerinde demiryolu, baraj, silolar ve enerji santralleri, fabrikalar ve ek tesisleri gibi büyük 

ölçekli betonarme yapılar ve beton duvarlar inşa edilmektedir.
55

 Fiyatların yükselmesi ve 

inşaat mevsiminde yeterli çimento bulunamaması üzerine, İktisat Vekâleti’nin girişimleriyle, 

1935 yılından itibaren devlet çimento fiyatlarına müdahale etmeye başlamıştır.
56

 1935 yılında, 

çimento fiyatları indirilerek, tüm ülkede 20 lira olarak tespit edilmiş, ne var ki bu “çimento 

buhranı”nı önlemek için yeterli olmamış; gerek kamu gerekse de özel inşaatların yoğunluk 

kazanması nedeniyle, çimento fabrikalarının üretimi, piyasanın ihtiyacını karşılayamaz hale 

gelmiştir.
57

 Bu yıllarda Arkitekt’te yayınlanan haberlere göre, çimento fabrikalarının büyük bir 

kısmının yer aldığı İstanbul’da bile, mimarlar ve müteahhitler, çimento temin edebilmek için 

15-20 gün gibi sürelerle beklemekte ve bundan dolayı yapıların inşaat süreleri uzamaktadır; 

üstelik yaşanan buhran sebebiyle çimento fiyatları da oldukça yükselmiştir.
58

  

Ancak, çimento fiyatlarına yapılan müdahale istenen sonucu vermeyince, devlet çimento 

ithalatına yönelmiştir. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılmasından sonra, ilk kez 1936 

yılında, 40.000 ton çimentonun ithal edilmesine izin verilmiş; böylelikle çimento ihtiyacının 

bir dereceye kadar karşılanabilmesi hedeflenmiştir.
59

 Bu yıllarda, vergilerin de düşürülmesiyle 

                                                                                                                                                                        
49 Arkitekt, S.4, 1933. 
50 “Çimento Fiyatları ve (Simer) Yol”, Arkitekt, S.7, 1934, s. 222. 
51 Selah, age, s. 155. 
52 “Haberler”, Arkitekt, S.9-10, 1934, s. 299.  
53 Yurtoğlu, age, s. 121. 
54 Avcıoğlu, age, s. 395. 
55 Bozdoğan, age, s. 139-141. 
56 Avcıoğlu, age, s. 395. 
57 “Çimento Buhranı Var. Bu Yüzden Fiyatlar Yükseliyor”, Arkitekt, S.8, 1936, s. 243.  
58 Age, s. 244. 
59 “Duyumlar”, Arkitekt, S.9, 1936, s. 274. 
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birlikte, çimento fiyatlarında %50 civarında bir indirim sağlansa da,
60

 inşaat mevsiminde 

çimento buhranı devam etmektedir.
61

 

Devletin çimento sektörüne yönelik müdahaleleri, çimentonun niteliği, üretimi ve 

dağıtımını kontrol etmek üzere Nafia ve İktisat Vekâletleri tarafından ortaklaşa hazırlanan 9 

Ocak 1937 tarih ve 2/5826 sayılı “Türk Portland Çimento ve Yüksek Fırın Portland Çimento 

Normlarına Dair Kararname”
62

 ve 17 Ağustos 1938 tarih ve 2/9459 sayılı “Türk Çimento 

Normları Hakkında Nizamname”
63

 ile devam etmiş ve bu uygulamalarla belirlenen çimento 

standartlarının gerektirdiği teknolojik yatırımları yapamayan Ankara ve Bakırköy fabrikaları 

faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır.
64

 1937’de çimento sanayinde yaşanan önemli bir 

gelişme, doğu vilayetlerinin bir kısım çimento ihtiyacını karşılamak üzere, Sümerbank 

tarafından kurulacak olan Sivas Çimento Fabrikası’nın
65

 ihale edilmesidir.
66

 Böylelikle devlet, 

ilk kez doğrudan üretici olarak çimento sektörüne girmektedir.  

1938 yılına gelindiğinde, inşaat mevsiminde her yıl olduğu gibi, tekrar çimento buhranı 

yaşanmaktadır. Bu dönemde, Ankara ve Bakırköy fabrikaları faaliyetlerini durdurduğundan, 

sadece dört çimento fabrikası üretim yapmakta ve bu fabrikaların üretimi, ihtiyacı karşılamakta 

yetersiz kalmaktadır.
67

 Bu durum Arkitekt’te yayınlanan çimento reklamlarında yaşanan 

düşüşte de gözlemlenir. 1938 yılının ilk sayısında yayınlanan Aslan ve Yunus markalı çimento 

reklamlarından sonra, 1944 yılına kadar bir daha çimento reklamı yayınlanmayacaktır. 

Bu sırada, özellikle İstanbul’da çimento sıkıntısı
68

 had safhaya çıkmış ve kontenjan 

uygulamalarına başlanmıştır:  

Mimarlar ve inşaat sahipleri doğrudan doğruya fabrikalara inşaat ruhsatiyelerini 

ibraz etmek ve sıra beklemek sureti ile çimento tedarik etmektedirler. Bir vesika 

usulünden başka bir şey olmayan bu hal inşaatı geri bırakmakta ve dolayısı ile halk ve 

memleket zarara uğramaktadır. Evvelce tüccardan kredi ile çimento tedarik eden inşaat 

müteahhitleri, tüccarın elinde stok mal olmadığı için kendi namlarına ve bedelini 

peşinen ödemek sureti ile ve bir hayli de bekledikten sonra çimento bulabiliyorlar. 

Çimentosuzluk bazı inşaat müteahhitlerinin işlerini geri bıraktığından mukavele 

müddetlerinin uzatılması için müracaat mecburiyetinde kalıyorlar. Diğer taraftan bu 

buhran perakende satış fiyatlarına da tesir etmektedir. Perakendeciler toptan fiyatı 87,5 

kuruş olan çimentoyu 115 - 120 kuruşa kadar satmaktadırlar.
69

  

Çimento üretimi ve temininde yaşanan sıkıntılar sonucunda, “çimento fabrikalarının 

üretimlerinin özellikle inşaat mevsimi olan Nisan-Ağustos aylarında ihtiyacı 

karşılayamamasına bağlı olarak birçok yerde inşaat faaliyetlerinin kesintiye uğraması veya 

                                                           
60 05.01.1938 tarihli kararname ile “Son aylarda baş gösteren çimento buhranını önlemek için yabancı 

memleketlerden idhal edilecek 40 bin ton çimentoya münhasır olmak üzere, gümrük tarifesinin (469 A) numarasına 

giren çimentoya mevzu gümrük resminin 2294 saylı kanunun 1 nci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden yüz 

kiloda 30 kuruşa indirilmesi” kabul edilmiştir. TBMM, Zabıt Ceridesi, Devre: V, Cilt: 22, İçtima: 3, 05.01.1938.  
61 Avcıoğlu, age, s. 395. 
62 BCA, 30-18-1-2/71-2-13, 09.01.1937. 
63 BCA, 30-18-1-2/84-75-18, 17.08.1938. 
64 Dölen-Koraltürk, age, s. 87. 
65 Fabrikanın inşasına ancak 1939 yılında başlanmış ve üretime 1943 yılında geçilmiştir. “Sivas Çimento Fabrikası”, 

Arkitekt, S.9-10, 1944, s. 195-197. 
66 “Duyumlar”, Arkitekt, S.9, 1937, s. 267. 
67 “Şehrimizde Çimento Buhranı” Arkitekt, S.3, 1938, s. 96. 
68 Yıllık çimento ihtiyacı, 250.000-300.000 ton civarındadır. Age, s. 96. Bu dönemde yaklaşık 150.000 ton çimento 

açığı bulunmaktadır. Afife Batur, “1925-1950 Döneminde Türkiye Mimarlığı”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık , 

Ed. Yıldız Sey, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1998, s. 229. 
69 “Şehrimizde Çimento Buhranı” Arkitekt, S.3, 1938, s. 96. 
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durması” nedeniyle, sürdürülmekte olan “imar faaliyetlerinin kolaylaştırması” amacıyla, 1938 

yılında çimento sanayinin devletleştirmesine yönelik karar alınmıştır. 9 Temmuz 1937 tarih ve 

2/9187 sayılı kararname ile, çimento fabrikalarının Etibank tarafından satın alınarak 

devletleştirilmesi, böylelikle çimento fiyatlarında bir ucuzlama sağlanması hedeflenmiş;
70

 

fakat bu karar uygulanmayarak, bunun yerine çimento buhranına, çimento ithal edilmesi 

yoluyla çözüm aranmıştır.
71

 

1938 yılına kadar ülkede çimento sektöründe yaşanan sorunlara rağmen, üretim 

faaliyetlerine devam edilmiştir. Ancak nüfus artışı, demiryolu ağının genişletilmesi çalışmaları 

ve Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanmasına paralel olarak, ülkenin her tarafında 

fabrikaların ve elektrik santrallerinin kurulmaya başlanması, başta Ankara olmak üzere 

İstanbul’dan uzak bölgelerde imar hareketlerine girişilmesi, büyük ölçüde İstanbul’da faaliyet 

gösteren çimento fabrikalarını, ihtiyacı karşılayamaz duruma getirmiştir.
72

  

3. Savaş Dönemi: 1939-1950 Yılları Arasında Çimento Sanayi  

1939 yılında başlayan 2. Dünya Savaşı, tüm sanayi sektöründe olduğu gibi, çimento 

sanayi için de sıkıntılı bir dönemin başlamasına yol açmıştır. 1940’lı yılların başlarında 

fabrikaların bir kısmı kapanmış, bir kısmı da ancak aralıklı olarak üretimini sürdürebilmiştir. 

İlk olarak, 1938 yılında Ankara Çimento Fabrikası, sonrasında ise 1940 yılında, yedek parça 

temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, Eskihisar Fabrikası üretimini durdurmak zorunda 

kalmıştır.
73

 Savaş koşulları nedeniyle, bu yıllarda ithalat da tamamen durmuştur. Eskihisar 

Fabrikası, Türk-Alman Ticaret Anlaşması çerçevesinde yedek parçaların Almanya’dan 

alınması için girişimlerde bulunmuş, ancak bir sonuç alamamıştır.
 74

  

Bu dönemde çimento üretimindeki sıkıntıların önemli bir sebebi de, kömür üretimindeki 

azalmadır. Zaten üretimi az olan kömürün, “şimendifer nakliyatının artması, fabrikaların gece 

gündüz çalışmaları ve kömür istihsal eden aletlerin biraz daha yıpranması” sebebiyle, ülkede 

ciddi bir kömür sıkıntısı söz konusudur.
75

 Ayrıca, mevcut kömür stoklarının da önceki yıllara 

göre azalmış olması nedeniyle, çimento fabrikaları kömür temin edememektedir.
76

 Bu nedenle, 

1942 yılında önce Darıca, sonra Zeytinburnu, en sonunda da Yunus Fabrikaları üretimlerini 

tamamen durdurmak zorunda kalmışlardır.
77

 Bu yıllarda, Arkitekt’te yayınlanan yazılarda, 

kömür yetersizliğinden dolayı çimento üretiminin talebi karşılayacak miktarda yapılamadığı; 

İstanbul’daki fabrikaların ihtiyaç duydukları 50.000 ton kömür sağlanamadığı takdirde, 

çimento buhranının devam edeceği yolundaki kaygılar ve serzenişler dikkati çeker.
78

 

1940’lı yıllarda, savaştan önce başlayan yatırımların devam ettirilmeye çalışılmasının 

yanı sıra; İstanbul’da Prost’un önerileriyle başlatılan geniş bulvarlar, meydanlar, stadyum, kent 

parkları, gezinti yolları, limanlar ve antrepolar, sergi alanları, gazinolar, yollar ve köprüler, vb. 

ulaşım ağlarının inşası gibi kentsel ölçekteki imar faaliyetleri de çimento talebini artırmaya 

devam etmiştir. Ancak bir yandan savaş nedeniyle çimento ithalatı neredeyse durmuşken, diğer 

yandan çimento fabrikalarının toplam üretiminin de azalması, piyasada yine bir çimento 

buhranı yaşanmasına yol açmıştır. 1941 yılında, İktisat Vekâleti tarafından, İstanbul’da 

                                                           
70 BCA, 30-18-1-2/84-62-6, 09.07.1938. 
71 25 Mayıs 1939 tarih ve 2/11092 tarihli yeni bir kararname ile önceki kararname iptal edilmiş ve çimento ithalatı 

İktisat Vekâleti’nin iznine tabi kılınmıştır. BCA, 30-18-1-2/87-47-20, 25.05.1939. 
72 Sey, age, s. 45. Yurtoğlu, age, s. 125. 
73 Sey, age, s. 54. 
74 Dölen-Koraltürk, age, s. 136. 
75 TMBB Zabıt Ceridesi, Devre: 6, Cilt: 28, İçtima: 4, 11.11.1942. 
76 Dölen-Koraltürk, age, s. 136. 
77 Age, s. 136. 
78 “Haberler: İstanbul Halkına Çimento Verilemiyor”, Arkitekt, , S.3-4, 1943, s. 94. 
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yürütülen özel inşaatlara 200 ton çimento verilmiş ve sonradan bu miktar 600 tona çıkarılmışsa 

da, yalnızca Eylül ayı için çimento ihtiyacı yaklaşık 3.000 tondur.
79

 Bu nedenle, özellikle 

İstanbul’da kamuya ait olmayan yatırımların hemen hepsi neredeyse durma noktasına gelmiş 

ve yapı faaliyeti %90 oranında azalmıştır.
80

 

Bu koşullar, çimento tüketiminin sıkı bir denetim altına alınmasını da beraberinde 

getirmiş; savaş nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar, ithalat ve üretimdeki azalma karşısında, 

devlet iki olağanüstü önlem almıştır. Bunlardan biri, dış ticaret üstünde sıkı bir denetimin 

öngörüldüğü ve dolayısıyla çimento sektörünü de doğrudan etkileyecek olan, Avrupa’da 

devam eden savaşın etkilerini en aza indirmek amacıyla başta sanayi, ticaret ve ziraat olmak 

üzere çeşitli alanlarda tedbirlerin alınmasını öngören 18 Ocak 1940 tarihli Milli Koruma 

Kanunu;
81

 diğeri ise “servet ve kazanç sahiplerinin servetleri ve fevkalâde kazançaları 

üzerinden alınmak ve bir defaya mahsus olmak üzere” düzenlenen 11 Kasım 1942 tarihli 

Varlık Vergisi Kanunu’dur.
82

 Bu doğrultuda, 1942 yılında üretilen ve ithal edilen tüm 

çimentonun dağıtımı ve satışı, Milli Koruma Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, İktisat 

Vekâleti’nin denetimi altına alınmış
83

 ve dağıtılacak çimento miktarı için kontenjan 

uygulamalarına başlanmıştır. 1943 yılında Arkitekt dergisinde yayınlanan bir habere göre, 

kamu kuruluşlarına öncelik sağlanması, halka verilen çimento miktarında kısıtlamalarla 

sonuçlanmıştır:  

İktisat Vekâleti İstanbul Belediyesi ihtiyaçlarına nisan ayında 300 ton çimento 

vermiştir. Belediye bunun 150 tonunu müteahhitlere dağıtmış ve diğer kısmını da kendi 

ihtiyaçlarına sarf etmeye karar vermiştir. İstanbul’un çimento ihtiyacı büyüktür. 

Aylardan beri bilhassa hususî inşaata çimento verilmemekte yapılar geçen bahardan 

beri ikmal edilememektedir.
84

 

Zaten üretimi az miktarda olan çimentonun, büyük bir kısmı da kamu kuruluşlarına 

ayrıldıkça, halka verilen çimento miktarı iyice azalmıştır:  

İstanbul vilâyetine Ağustos ayı için 1000 ton çimento verilmiştir. Vilâyet bu 

çimentonun ancak 100 tonunu halka tevzi etmiş̧ diğer 900 tonunu resmi işlere tahsis 

etmiştir. İstanbul’un aylık çimento ihtiyacı asgarî 5000 ton olduğuna nazaran verilen 

çimento miktarı mübrem ihtiyaçlara bile kâfi gelmemektedir.
85

 

                                                           
79 “Haberler: İstanbul’un Çimento İhtiyacı”, Arkitekt, S. 9-10, 1941, s. 236. 
80 “Haberler: İstanbul’a Çimento Verilmiyor”, Arkitekt, S.11-12, 1941, s. 284. 
81 Milli Koruma Kanunu ile, devletin, sanayi ve maden kuruluşlarının ülkenin ihtiyacını karşılayacak miktarda 

üretim yapmaları için bu kuruluşları denetleyebileceği; üretecekleri ürünlerin miktar, çeşit, içerik ve türlerini 

belirleyebilceği; nakit, hammadde, yardımcı malzeme vermek veya bir banka tavsiye etmek yoluyla işletmelere 

gerekli krediyi sağlayacağı; ithal ve ihraç edilecek ürünlerin fiyatlarını belirleyebileceği kabul edilmiştir. TBMM 

Zabıt Ceridesi, “Milli Korunma Kanunu Layihası (1/301)”, Devre: VI, Cilt: 8, İçtima: 1, 18.01.1940. Bu kanun, 

1942’de, herhangi bir koşula bağlı olmaksızın, devletin sanayi ve maden işletmelerine, görülen lüzum üzerine el 

koyabileceği biçiminde yeniden düzenlenir. Avcıoğlu, age, s. 464-465.  
82 TBMM Zabıt Ceridesi, “Varlık Vergisi Hakkında Kanun Layihası (1/877)”, Devre: VI, Cilt: 28, İçtima:4, 

11.11.1942. 
83 K/412 sayılı kararın yürürlüğe konduğu 02 Kasım 1942 tarih ve 2/19101 sayılı bu kararnameye göre, çimento 

talepleri kullanıcak yer, ihtiyaç duyulan çimento miktarı ve bu ihtiyacın gerçek ihtiyaca denk geldiğini içeren bir 

belge ile yapılacak; görevlendirilecek memurlar inşaat alanlarında kullanlan veya mevcut olan çimentonun 

kökenlerine ve nasıl temin edildiklerine dair inceleme yapabilecek; çimento kimlere ve ne amaçla verilmişse ancak 

o kişiler tarafından o amaçla kullanılabilecek ve herhangi bir resmi izin olmaksızın başkasına devredilemeyecek, 

satılamayacak ve başka bir işte kullanılamayacak; ellerinde satılık veya tamamlanmış inşaatlardan kalan ve devam 

etmekte olan inşatların tamamlanmasıyla arta kalacak çimento miktarları bir hafta içerisinde bildirilecektir. BCA, 

30-18-1-2/100-100-12, 02.12.1942. 
84 “Haberler: İstanbul Halkına Çimento Verilemiyor”, Arkitekt, S.3-4, 1943, s. 94. 
85 “Haberler: Ağustos Çimento Kontenjanı”, Arkitekt, S.7-8, 1944, s. 193. 



 
 
 
    
                                                                                                                                                     Emel CANTÜRK – Yekta ÖZGÜVEN 

 
Journal of History Studies 

 
25 

 

Volume 10 
Issue 6 

September 
2018 

 
 
 

 
 

Bu yıllarda, devam eden kömür sıkıntısı yüzünden, çimento fabrikalarında üretim miktarı 

sürekli azalmakta; çimento talebi artıkça da fiyatlar yükselmektedir:  

Geçen sene çimento fabrikalarına yatırılan paranın yekûnu birkaç milyon lirayı 

bulmuştur. Fakat fabrikaların teslimatı çok az olduğu için müteahhitler ve halkın parası 

fabrikalarda kalmıştır. Bu tediyat arasında bazı müteahhitlerin alacakları mühim 

yekûnlar da vardır. Bu paraları geri almak isteyenlere fabrikalar beklemelerini rica 

etmekte ve iade etmemektedirler. Diğer taraftan çimentonun tonu 26 liradan 44 liraya 

arttırıldığı halde, bu miktar fabrikaları tatmin etmemiştir.
86

  

Ne var ki, fabrikalarda da üretim çok zor koşullar altında gerçekleştirilmekte ve fabrikalar 

zarar etmektedir. 1942 yılında, Milli Koruma Kanunu kapsamında Ankara Çimento 

Fabrikaları’nın makine ve tesislerine, değerleri Sümerbank tarafından ödenerek el konmuş;
87

 

yine aynı kanun kapsamında 1943 yılında, zarar eden Zeytinburnu Fabrikası’ın tüm bina, 

tesisat, makine ve aletlerine el konarak,
88

 Sümerbank’a devredilmiştir.
89

 Aynı yıl, Bakırköy 

Çimento Fabrikası’na da “görülen lüzum üzerine” el konmuş ve yine Sümerbank tarafından 

devralınmıştır.
90

 1944 yılında ise, Arslan ve Eskihisar Çimentosu ve Su Kireci Fabrikaları Türk 

A.Ş.’ye ait olan Eskihisar Çimento Fabrikası’nda bulunan makinalara el konmuştur.
91

 

Savaş döneminde, çimento sanayi için en önemli olaylardan biri, devlet tarafından 

Sivas’ta 6 Haziran 1943 tarihinde, 90.000 ton/yıl kapasiteli ilk Sümerbank Çimento 

Fabrikası’nın işletmeye açılmasıdır.
92

 Bu fabrika ile, özellikle Anadolu’da nakliye masrafları 

nedeniyle fiyatı yükselen çimentonun daha ucuza üretilmesi ve doğu illerinin çimento 

ihtiyacının karşılanması öngörülmüştür. Ne var ki, Sivas Çimento Fabrikası’nın ürettiği 

çimentonun maliyeti, Sivas’ta kömür nakliyat fiyatlarının pahalı olması nedeniyle, İstanbul 

fabrikalarının ürettiği çimento maliyetinden %17 daha yüksek olmuştur.
93

 Bunun yanı sıra; 

1946 yılı itibariyle fabrika, Türkiye’nin çimento üretim kapasitesinin ancak %24’ünü 

karşılamaktadır.
94

 

Çimento sıkıntısının artarak devam ettiği bu dönemde, ülkede aralıklı olarak üretimlerini 

sürdüren toplam 7 adet çimento fabrikası olmasına rağmen, 1939 yılından 1945 yılına kadar, 

                                                           
86 “Haberler: İstanbul Halkına Çimento Verilemiyor”, Arkitekt, S.3-4, 1943, s. 94. 
87 Ankara Çimento Fabrikaları’na, 02 Mart 1942 tarih ve 2/17466 sayılı kararname ile Milli Koruma Kanunu’nun 

17. maddesi gereğince el konmuştur. BCA, 30-18-1-2/97-124-13, 02.03.1942. Bu madde şöyledir: “Hükümet, 

sahiblerine katği lüzumu olmayan makine, alât, edevat ve tesisatı ve sair her nevi istihsal vasıtalarını sahihlerinin 

işlerini sekteye uğratmamak şartile ihtiyacı olan müesseselere vermek üzere değer pahası mukabilinde satm 

alabilir.” TBMM Zabıt Ceridesi, “Milli Korunma Kanunu Layihası (1/301)”, Devre: VI, Cilt: 8, İçtima: 1, 

18.01.1940. 
88 K/464 sayılı kararın yürürlüğe konması, 26.07.1943 tarih ve 2/20358 sayılı kararname ile kabul edilmiştir. BCA, 

30-18-1-2/102-56-4, 26.07.1943. Milli Koruma Kanunu’nun konu ile ilgili 18. maddesi şöyledir: “Hükümet, tebliğ 

ettiği tedbirleri tatbik etmiyen ve istenilen derecede istihsalde bulunmakta taallül gösteren sanayi ve maadin 

müesseselerine el koyarak kendisi işletebilir. Bu işletmenin devamı müddetince müessese sahiblerine münasib 

tazminat verilir.” TBMM Zabıt Ceridesi, “Milli Korunma Kanunu Layihası (1/301)”, Devre: VI, Cilt: 8, İçtima: 1, 

18.01.1940. 
89 Fabrikaya el konması hakkındaki kararname, 3/3224 sayılı ve 18.10.1945 tarihli bir kararname ile iptal edilmiş ve 

bunun ne şekilde uygulanacağının belirlenmesi için Ekonomi Bakanlığı yetkili kılınmıştır. BCA, 30-18-1-2/109-62-

17, 18.10.1945. 
90 “Haberler”, Arkitekt, S.7-8, 1943, s. 188.  
91 Eskihisar Çimento Fabrikası’ndaki aletlere, K/523 sayılı kararın yürürlüğe girdiği 10.06.1944 tarih ve 3/922 sayılı 

bu kararname ile Milli Koruma Kanunu’nun 17. maddesi gereğince el konulması ve değerlerinin Sümerbank 

tarafından ödenmesi kararlaştırılmıştır. BCA, 30-18-1-2/105-39-16, 10.06.1944. 
92 Yurtoğlu, age, s. 126. 
93 “Haberler”, Arkitekt, S.5-6, 1943, s. 141. 
94 Yurtoğlu, age, s. 126. 
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Arkitekt dergisinde çimento reklamlarına rastlanmaz. Yeni faaliyete geçmiş olan, Sivas 

Çimento Fabrikası’nın reklamları ise, yalnızca 1945 ve 1946 yılı olmak üzere 2’şer sayıda 

yayınlanmıştır (Resim 3). 1950 yılına kadar ise, dergide yalnızca ithal çimento reklamları yer 

alacaktır (Resim 4). 

 

   Resim 3. Sivas Çimento reklamı.
95

 

 

Resim 4. İthal çimento reklamına bir örnek: Lion Çimento reklamı.
96

 

Savaş süresince, ithalat olanaklarının azalmasıyla bağlantılı olarak, yeni yatırımlar 

yapılamadığı gibi, üretimde kullanılan makine ve araçlar da yenilenememiş; böylelikle sanayi 

sektöründe önemli gelişmeler kaydedilmemiştir. Savaşın 1945 yılında sona ermesiyle birlikte, 

yabancı sermayeye ve dış yardımlara dayalı yeni bir döneme girilmiş
97

 ve ülkede üretimi 

yeterli olmayan yapı malzemeleri ithal edilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda, 1946 yılında 

çimento ithaline izin verilirken, diğer yandan da fabrikalar üretimlerini artırmaya başlamış; 

faaliyetini durdurmuş olan Ankara Çimento Fabrikası, 1946 yılında Sümerbank’ın da ortakları 

                                                           
95 Arkitekt, S.11-12, 1945. 
96 Arkitekt, S.5-6, 1948. 
97 Avcıoğlu, age, s. 504. 
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arasında olduğu Ankara Çimento Ltd. Şirketi tarafından satın alınarak tekrar faaliyete 

geçmiştir.
98

 Üretimin artmasıyla birlikte, nakliye masrafları nedeniyle artan çimento fiyatlarını 

düşürmek amacıyla, fabrikaların çimento vereceği bölgeler belirlenmiştir. Buna göre, Ordu, 

Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize ve Çoruh hariç olmak üzere, Samsundan İçel’e doğru 

uzanan hattın doğusunda kalan şehirlerin çimento ihtiyaçları Sivas Çimento Fabrikası’ndan, 

diğer şehirlerin ihtiyaçları ise İstanbul’daki fabrikalardan karşılanacaktır. Trakya ve kıyı 

şehirlerinin ihtiyaçları ise, Zeytinburnu Fabrikası’ndan sağlanacaktır. Ankara Çimento 

Fabrikası ise, Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat ve Kırşehir’e de satış yapabilecektir.
99

 

Böylelikle, 1946 yılında, savaşın ve savaş ortamının oluşturduğu olumsuz koşulların sona 

ermesi ile çimento üretimi, ithalatı ve tüketiminde tekrar bir artış meydana gelmişse de,
100

 

piyasadaki çimento sıkıntısı 1950’li yıllara kadar sürecektir. 

1947 yılında, ABD’den dış yardım alınacağı öngörüsüyle, çimento sanayini de 

kapsayacak geniş ölçekli bir sanayi gelişim planı hazırlanmış
101

 ve devlet tarafından çimento 

üretimi ile ilgili çeşitli adımlar atılmıştır. Bu kapsamda çimento karaborsasını önlemek 

amacıyla, İktisat Vekâleti’nce çimento satışları hakkında yeni bir kararname çıkartılarak, 

çimento dağıtımı valilik ve kaymakamlıklara bağlanmıştır. Bu kararname ile özel inşaat 

sahiplerinin talep edecekleri çimento miktarının gerçek ihtiyaçlarına karşılık geldiğini il 

merkezlerinde valilere, ilçelerde kaymakamlara “tevsik ve tasdik ettirmeleri”; çimento 

fabrikalarının ise, siparişlerin sevk ve tesliminde, çimentonun miktarı ve kimler namına 

gönderildiğini, ne amaçla kullanılmak üzere alındığını, çimentonun kullanılacağı yerin 

valiliğine yazı ile bildirmeleri gerekmektedir.
102

 Ayrıca, çimento üretimini iyileştirmek ve 

arttırmak adına, Çekoslovaklarla bir anlaşma yapılarak, verilecek olan tütün karşılığında Sivas 

Çimento Fabrikası’nın genişletilmesine karar verilmiştir.
103

  

Çimento üretimi, 1930’da 179.000 tondan, 1938’de 286.000, 1947’de 350.000 ve 1948’de 

ise 355.000 tona yükselmişse de,
104

 savaş sonrası artarak devam eden yapı faaliyetleri 

nedeniyle yükselen çimento talebi karşısında, bu üretim miktarları yetersiz kalmıştır.
105

 Zeki 

Sayar, 1947 yılındaki “Meslek Politikası: Bu Tedbirlerle Çimento Buhranı Önlenemez” 

başlıklı yazısında, bu durumu, devletin çimento sanayine yönelik attığı adımlarda, yalnızca 

yerli sanayiyi korumak üzere hareket ettiğini ve yapı politikası anlamında çimento konusuna 

gerekli önemi vermediği biçiminde açıklar.
106

 1950 yılından sonra ise, bunun tam tersi yönde 

gelişmeler yaşanacaktır. 

1950 yılında, 1930 yılından beri sürdürülen içe kapalı ve korumacı, devletçi ekonomi 

politikalarının son bularak, yerini liberal ekonomi politikalarına bırakması, diğer sanayi kolları 

gibi çimento sanayi için de yeni açılımları beraberinde getirecektir. Bu yıllarda, tarımda 

makineleşme sonucu artan toplumsal hareketlilik ve hızlı kentleşme gibi olgular çimento 

talebini artıracak; 1950 ile 1960 yılları arasında, 10 yıl gibi kısa sayılabilecek bir süre 

içerisinde, devlet eliyle olmak üzere yedi, özel sektör eliyle olmak üzere üç, toplamda on yeni 

                                                           
98 Sey, age, s. 54. 
99 “Haberler: Çimento Satışları Hakkında Yeni Kararlar Alındı”, Arkitekt, S.3-4, 1947, s. 102. 
100 Sey, age, s. 61. 
101 Avcıoğlu, age, s. 445. 
102 “Haberler: Çimento Satışları Hakkında Yeni Kararlar Alındı”, Arkitekt, S.3-4, 1947, s. 102. 
103 “Sivas Çimento Fabrikası Genişletilecek”, Arkitekt, S.5-6, 1948, s. 143. 
104 Yurtoğlu, age, s. 129-130. 
105 1946-1949 yılları arasında ortalama yıllık çimento tüketimi 380.000 ton civarındadır. Yurtoğlu, age, s. 130. 
106 Zeki Sayar, “Meslek Politikası: Bu Tedbirlerle Çimento Buhranı Önlenemez”, Arkitekt, S.7-8, 1947, s. 152. 
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çimento fabrikası açılacak; özel sektöre ait Zeytinburnu, Kartal ve Darıca fabrikaları da 

genişletilerek, üretim artırılacaktır. 

Sonuç  

Türkiye’de çimento sanayine yönelik girişimler, modernleşme sürecinin ortaya çıkardığı 

yeni yaşam tarzları ve yapı tipleri ile birlikte çimentoya olan talebin artması ile başlamışsa da; 

Erken Cumhuriyet Dönemi’ndeki gelişiminde, dönemin “modernist eğilimleri” belirleyici bir 

rol üstlenmiştir. Yaratılmak istenen modern toplum ve yaşam idealinin, mimarlık alanında 

kendini, modern ve betonarme yapılarla görünür kılması sonucunda, çimento en önemli yapı 

malzemesi haline gelmiş; bu doğrultuda, özellikle 1930’larda yoğunlaşan imar faaliyetlerinin 

dayanak noktası büyük oranda çimento kullanımı olmuştur. Bu açıdan, çimento sanayinin 

gelişiminin dönemin mimari kültürü ve yapı üretimi açısından önemi yadsınamaz.  

Ancak, İmparatorluk’tan devralınan çimento sanayinin yetersizliği ve dönemin ekonomik 

sıkıntıları, yeni tesislerin yeterli üretim yapacak biçimde gerçekleştirilmesine izin vermemiş, 

özellikle 1930’lu yıllarda Ankara’da yoğunlaşan yapı üretiminin gerektirdiği çimento talebinin 

karşılanmasında büyük sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunlar, devlet tarafından bir yerli çimento 

sanayi oluşturulmasına yönelik çeşitli girişimler ve düzenlemelerle çözülmeye çalışılsa da, 

özellikle de yerli sanayinin desteklenmesine yönelik teşvikler, çimento ithalatının 

durdurulmasına ve sorunun daha da büyümesine yol açmıştır. 1940’lı yıllarda, 2. Dünya 

Savaşı’nın yarattığı koşullara, İstanbul’un kentsel ölçekteki yapılandırmasına dayanan yapı 

üretimi de eklenince, çimento sorunu 1950’li yıllara kadar devam etmiş ve erken Cumhuriyet 

yıllarının mimari ortamı ve yapı üretimi üzerinde belirleyici olmuştur. 

Dönemin tek mimarlık süreli yayını olan Arkitekt’te, çimentonun üretimi, temin edilmesi 

ve kullanılmasında yaşanan sıkıntıların ve bunların yapı üretimi üzerindeki etkilerinin, 

mimarlık gündemini nasıl belirlediği izlenebilmektedir. Çimento üretimine, ithalatına, 

teminine, kullanımına ve standartlarına yönelik tartışmalar mimarlık gündemini en çok meşgul 

eden konular olmuş; bu sorunun çözümü adına, devlet başta olmak üzere farklı aktörler eliyle 

yapılan çeşitli girişimler, çoğunlukla sonuçsuz kalmıştır. Dolayısıyla, “modern” imar 

faaliyetleri ve yapı üretim etkinlikleri, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin mimari kültürünün 

göstergeleri olmuşsa da, bu yapım etkinlikleri gelişmemiş ve yetersiz bir çimento sanayine 

rağmen yürütülmüş; bu bağlamda “çağdaşlaşma” ideali, mimari üretim süreci anlamında tam 

olarak gerçekleştirilememiştir. 

Araştırmanın da ortaya koyduğu üzere, yapı malzemeleri, mimari üretimi mümkün kılan 

ve şekillendiren etmenlerin en başında gelmekle beraber; yapı malzemeleri sanayinin durumu 

da mimari üretim ve kültür ortamını doğrudan etkilemektedir. Bugüne kadar araştırmacıların 

dikkatini pek çekmemiş ve mimarlık yazınında kendine oldukça az yer edinebilmiş bu konu, 

hâlâ araştırılmayı ve değerlendirilmeyi beklemektedir. Bu bağlamda, modern mimarinin 

uygulanmasını olanaklı kılan en temel sanayi alanlarından biri olan çimento sanayinin süreç 

içerisindeki değişiminin, mimari kültür ortamı ile ilişkisi içinde ortaya konduğu bu çalışma, 

konunun mimarlık gündemine taşınması ve konuyla ilgili yapılacak çalışmaların arttırılmasını 

amaçlamaktadır. 
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