
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) artık mesleki yeterlilik 

belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere yönelik sınav ve bel-

gelendirme yapabiliyor. Bu amaçla kurulan THBB Mesleki Ye-

terlilik ve Belgelendirme Merkezi (THBB-MYM) çalışmalarına 

başladı. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na 

göre sınav ve belgelendirme yapabilmek 

amacıyla kurulan THBB Mesleki Yeter-

lilik ve Belgelendirme Merkezi (THBB-

MYM),  Türk Akreditasyon Kurumu 

(TÜRKAK) tarafından 15 Ocak 2016 tari-

hinde Betoncu ve Betonarme Demircisi 

Ulusal Yeterlilikleri kapsamında akredite 

edildi. TÜRKAK akreditasyonun ardın-

dan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ta-

rafından da 15-16 Mart 2016 tarihlerinde 

yetkilendirme denetimi başarı ile ger-

çekleşti. Böylece 24 Mayıs 2016 tarihinde sınav ve belgelen-

dirme yapmak üzere yetkilendirilen THBB Mesleki Yeterlilik 

ve Belgelendirme Merkezi faaliyetlerine başladı. 

25 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-

lüğe giren 6645 sayılı Kanun ile bazı mesleklere Mesleki Ye-

terlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. Tebliğin ekinde yer alan 

listedeki meslek dallarına 25 Mayıs 2016 tarihine kadar geçiş 

süresi verildi. 

23 Nisan 2015 tarihli MYK tarafından yetkilendirilmiş sınav 

ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda 

başarılı olan kişilerin 31 Aralık 2017 tarihine kadar belge mas-

rafı ile sınav ücreti işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.

Kaliteli beton üretimi hedefine ulaşmak için eğitim kalitesinin 

yükselmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Hazır Beton Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık; ” Birliğimiz 1994 yılından bu 

yana, pompa ve transmikser operatörleri, santral operatörleri 

ve laboratuvar teknisyenleri olmak üzere yaklaşık 16 bin kişiye 

sertifikalı eğitim vererek sektörün kalifiye eleman ihtiyacını kar-

şılamıştır. Sektör çalışanlarına ve beton kullanıcılarına yönelik 

eğitimler ve seminerler düzenlemeye devam eden Birliğimiz, 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 15-16 Mart 2016 ta-

rihlerinde yetkilendirme denetimini başarı ile gerçekleştirerek 

THBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme 

Merkezi faaliyetine başlamıştır” dedi.

 THBB-MYM ile ilgili daha fazla bilgi 

www.thbb.com.tr internet sitesinden 

elde edilebilir.

Ulusal meslek standardı nedir? 

Ulusal meslek standardı bir mesleğin ba-

şarı ile icra edilebilmesi için MYK tara-

fından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, 

tavır ve tutumların neler olduğunu gös-

teren asgari normdur.

Ulusal yeterlilik nedir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak 

isteyen bireylerin nasıl bir ölçme ve de-

ğerlendirme sürecine tabi tutulacağını düzenleyen, başarı 

ve belgelendirme şartlarına ilişkin unsurları içeren ve ulusal 

meslek standartlarını temel alarak geliştirilen belgelerdir.

THBB Professional 

Competence and 

Certification Center Goes 

into Action    

Turkey Ready Mixed Concrete Asso-

ciation (THBB) became the official to 

certifyer and examiner for the occupations 

that mandates professional competence 

certificates from now on. THBB Profes-

sional Competence and Certification 

Center that has been established for that 

reason became active. 

THBB Mesleki Yeterlilik 
ve Belgelendirme Merkezi 
faaliyetlerine başladı
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Türkiye Hazır Beton Birliğinin 291. Yönetim Kurulu Toplantı-

sı Hatay’da yapıldı. Toplantıda Hatay’ın inşaat sektöründeki 

mevcut durumu, bölgede kullanılan hazır beton, hazır beto-

nun en önemli hammaddelerinden agre-

ga ve denetim konuları değerlendirildi.

Türkiye Hazır Beton Birliği 291. Yönetim 

Kurulu Toplantısı, yönetim kurulunda 

yer alan Nas Beton ve Asdur Beton’un 

ev sahipliğinde 12 Mayıs 2016 tarihinde 

The Bird Boutique Otel’de gerçekleşti.

Toplantıya Türkiye Hazır Beton Birli-

ği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 

THBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ha-

lit İnci, THBB Yönetim Kurulu Üyeleri; 

Mustafa Ulucan, Cemalettin Danış, İrfan 

Kadiroğlu, Kadir Büyükdereci, Mehmet 

Ali Durmaz, N. Tamer Sağır, Önder Kırca, Denetim Kurulu 

Üyeleri; Sadık Kalkavan, Abdürrahim Eksik ve THBB Genel 

Sekreteri Dr. Tümer Akakın katıldı.

Toplantı ile ilgili bilgi veren THBB Yönetim Kurulu Başkanı 

Yavuz Işık, Yönetim kurulu üyeleri ile Antakya’da bulunmak-

tan, Türkiye ve dünyada Hatay ile ilgili kötü propagandaların 

yaşanmadığını yerinde görmekten memnun olduklarını ifa-

de ederek; “Görüşmelerimizde, hazır betonun Türkiye’deki 

yeri, birlik hakkında genel ve ileriye dönük planlar, Hatay’ın 

inşaat sektöründeki mevcut durumu, bölgemizde kullanılan 

hazır beton ve hazır betonun en önemli hammaddelerinden 

agreganın öneminden ve bunların denetlenmeleriyle ilgili ya-

pılması gerekenler üzerine geniş çaplı 

istişarelerde bulunduk.” dedi.

THBB Yönetim Kurulu Üyeleri Hatay’da 

inşaatı devam eden, Hilton Antakya 

Müze Otel’i de ziyaret ederek bilgi aldı. 

İşadamı Necmi Asfuroğlu tarafından ha-

yata geçirilen, mimar Emre Arolat’ın ta-

sarladığı projenin inşaatında arkeolojik 

eserler ortaya çıktı. Bunun üzerine ar-

keolojik eserlerin bulunmadığı alanlarda 

bir otel yapılabileceğine karar verildi ve 

proje müze-otel konseptine çevrildi. Ka-

zılarda çıkan yaklaşık 30 bin objenin uy-

gun görülenleri, müzede sergilenecek. 

Mozaikler de bulunduğu yerde restore edilecek ve sergile-

necek. Hiçbir eserin bulunmadığı yerlerde yükselen otelin iç 

cephedeki odalarından, mozaikler de görülebilecek.

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Asfuroğlu Grup 

Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Asfuroğlu’na ve Asdur Beton 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Durmaz’a Hatay’a kalite-

li beton hizmeti vermelerinden ve ev sahipliklerinden dolayı 

teşekkür etti.

THBB Board of Directors 

meets in Hatay   

The 291st Meeting of the Board of Direc-

tors of Turkish Ready Mixed Concrete 

Association has been held in Hatay. In the 

meeting, current position of Hatay in the 

construction sector, ready mixed concrete 

used in the region, aggregate that is one 

of the most important substances of ready 

mixed concrete, and inspections were 

evaluated.

THBB Yönetim Kurulu Hatay’da toplandı
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Her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Türkiye Hazır Be-
ton Birliği iftar yemeği, 16 Haziran 2016 tarihinde İTO Cemile 
Sultan Korusu’nda düzenlendi. Yoğun bir katılımla gerçekleş-
tirilen iftarda, hazır beton sektörünün temsilcileri bir araya 
geldi. 

İftar sonrasında bir konuşma yapan 
THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 
Işık, sektörel değerlendirmede bulundu. 
İnşaat sektörünün 250 milyar TL’yi aşan 
cirosu ile Türkiye ekonomisinin lokomo-
tifi konumunda olduğunu dile getiren 
Yavuz Işık, 2014 yılı sonu itibari ile inşaat 
sektörünün öz kaynaklarının 150 milyar 
TL’yi aştığını, bu hacme sahip olan inşaat 
sektörünün 2006-2014 yılları arasında 3 
katından fazla bir büyüme performansı 
sergilediğini söyledi. İnşaat sektörünün 
2008 küresel kriz sonrasındaki büyü-
me performansının, kriz öncesindeki 
dönemin gerisinde olduğunu ifade eden Yavuz Işık, her şeye 
rağmen Türkiye’de konut fiyatlarının yükseldiğini, 2010-2015 
yılları arasında Türkiye’de konut fiyatlarının enflasyonun %50 
üstünde artış gösterdiğini belirtti.

THBB olarak bir sektör raporu hazırla-
dıklarını açıklayan Yavuz Işık, şu tespit-
leri paylaştı: 

“2014 yılı sonu itibari ile sektörümüz-
deki faaliyet karlılığı %3.6 olarak resmi 
verilerde görülmektedir. Bu oranın ne 
anlama geldiğini anlamak için hazır be-
ton sektörü ile imalat sanayi ortalaması-
nı karşılaştırmak yerinde olacaktır. Bunu 
yaptığımızda gördük ki, imalat sanayinin 
ortalama karlılığı, hazır beton sektö-
rünün %70 üzerinde. Yani sektör ola-
rak çok çalışıyoruz, çabalıyoruz ancak 
Türkiye’de imalat yapan diğer firmala-
rımız kadar kazanamıyoruz. Karlılıkları-
mız neden düşük? Bu sorunun üzerinde 
hepimizin iyi düşünmesi gerekiyor. An-
cak sektör olarak durumumuz bununla 
sınırlı değil. Çalışıp elde ettiğimiz faa-

liyet karımız ne yazık ki cebimize girmiyor. Bu karın yaklaşık 
%48’ini finansman gideri vs olarak faaliyet dışı kanallardan 
bizden gidiyor. İmalat sanayi ortalamasına baktığımızda bu 
oran %25 olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunların bize söylediği 

aslında çok basit: verimlilik ve karlılık gibi 
kavramlar hazır beton sektörü açısından 
çok önemli. Hazırlamakta olduğumuz 
sektör raporunda bu noktaların tamamı-
nı aydınlatmak suretiyle üyelerimize yol 
göstermeye çalışacağız.   

Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye inşaat ve 
konut sektörü önümüzdeki yıllar da bü-
yümeye devam edecek. 2015 yılını rekor 
konut satışı ile kapatan sektör 2016 yı-
lında da yoluna devam etmektedir. 2016 
yılında inşaat sektöründeki performansı 
belirleyecek en önemli unsurların başın-
da faiz gelmektedir. Merkez Bankası yeni 
yönetimi sonrasında başlayan faiz indi-

rimlerinin devam etmesi durumunda, hem hazır beton sektörü 
hem de inşaat sektörü 2016 yılını %5’in üstünde bir büyüme 
ile kapatacağını öngörüyoruz.”

Ready mixed concrete 

sector comes together in 

THBB’s iftar    

The iftar dinner of Turkish Ready Mixed 

Concrete Association that has been a 

tradition organized every year took place 

at İTO Cemile Sultan Grove on June 16, 

2016. The representatives of the ready 

mixed concrete sector came together in the 

iftar that received high level of participa-

tion. 

Hazır beton sektörü THBB’nin iftarında 
bir araya geldi
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Beton sektöründe son yıllarda teknolojik alt yapının gelişmesi, 

bilgi ve yetkinliğin artarak gökdelen, sanat yapıları ve birçok 

mega projenin daha kolay hayata geçmesi, Türkiye’yi kalite-

de en üst sıralara taşıdı.  Başarılan pek çok projenin ardından, 

150 metre üstü gökdelen sayısına 

göre Türkiye dünyada on dördüncü 

Avrupa’da birinci oldu. 

Hazır betonla Avrupa’dan yaklaşık 

100 yıl sonra tanışan Türkiye bugün, 

107 milyon metreküp hazır beton 

üretimiyle dünyada önemli bir yerde. 

Son 7 yıldır üretimiyle Avrupa’daki 

ülkeler arasında lider konuma gelen 

Türkiye, dünyada ise üçüncü en bü-

yük hazır beton üreticisi haline geldi. 

Hazır beton dayanım sınıfları açısın-

dan Avrupa ortalamasının üstüne 

çıkan Türkiye, C25 ve üstü dayanım 

sınıfındaki beton kullanım oranında 

yüzde 89 ile listenin en üstlerinde 

yer alıyor. 2000 yılından sonra ar-

tış gösteren dayanım sınıfı ve beton 

teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte 

her geçen gün gökdelen sayısının 

arttığı biliniyor.  

Gelişen teknolojik altyapı, bilgi ve yetkinli-

ğin artmasıyla birlikte Türkiye, 150 metre 

üstü gökdelen sayısına göre dünyada 14. 

Avrupa’da birinci. Dünya şehirleri sırala-

masında ise İstanbul 24. sırada yer alıyor. 

Konuyla ilgili görüşler Türkiye’de yapımı 

devam eden mega projelerin dünyadaki 

şehirler sıralamasında, İstanbul’un 1-2 yıl 

içinde Moskova’nın önüne geçirerek bir üst 

sıraya çıkacağını destekliyor.

KGS ile gelen yüksek standart

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), hazır 

beton alanında gerçekleştirdiği çalışma-

larla beton sektörüne yenilikler katmaya 

devam ediyor. Hazır beton alanında kali-

teyi ve güvenceyi garanti altına almaya 

hedefleyen THBB, 1995 yılında kurduğu 

Kalite Güvence Sistemi (KGS) ile kaliteli ve yüksek dayanım 

sınıflarında beton üretimi gerçekleşmesini sağlıyor. Beton üre-

timinde tek etkin ve verimli denetimi yapan KGS, beton üretim 

tesislerinin yerinde denetiminin yanı sıra habersiz ürün dene-

timleri de gerçekleştirerek tarafsızlığını kanıtlıyor. 

Yüksek katlı yapılar konusunda örnek olan ülkemizde, kulla-

nımda olan 150 metre üzeri binaların yüzde 97’sinin betonar-

me olduğunu ifade eden Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim 

Kurulu Başkanı Yavuz Işık: 

“150 metre üstü binaların yapımında ağırlıklı olarak C40-C60 

dayanım sınıfında beton kullanılmaktadır. 2003 yılında verilen 

yapı ruhsatları içinde 10’dan fazla katlı inşaatların payı %9 iken 

2015 yılında bu oran %136 artış göstererek %21’i geçmiştir. 

Özellikle İstanbul’da 2015 yılında 10’dan fazla katlı yapı ruhsatı 

oranı, 2015 yılında verilen bina sayısına göre yapı ruhsatı top-

lamı içerisindeki payı, küresel kriz öncesindeki %7 oranını geç-

miştir. Böylece, 2015 yılında yapı ruhsatı alan 10’dan fazla katlı 

bina sayısı 1364 olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte önümüzdeki 

dönemde çok katlı yapıların inşaat sektöründe ağırlığı artacak-

tır. Bu yapılarda beton ve işçilik çok daha önem kazanmaktadır. 

Hazır betonun üretim sürecinin tamamını kapsayacak şekilde 

denetlenmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu husus-

ta, THBB üyelerinin ürettiği KGS belgeli kaliteli hazır betonun 

kullanılması büyük önem teşkil ediyor” dedi.

Turkey has proven 

its technology and 

competence in ready 

mixed concrete     

Improvement of the technological 

infrastructure in the concrete sec-

tor and the facilitation of putting 

skyscrapers, engineering struc-

tures, and numerous mega projects 

into service through the increase 

of knowledge and competence dur-

ing the recent years have brought 

Turkey to the top levels  when it 

comes to quality. Following many 

projects achieved, Turkey ranked 

fourteenth in the world and first  in 

Europe in terms of the number of 

skyscrapers with 150-meter height 

and above. 

Türkiye, hazır betonda teknolojisini ve 
yetkinliğini ispatladı
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