


BİLDİRİ KONULARI:

1. BETON BİLEŞENLERİ
 • Agregalar
 • Bağlayıcılar
 • Mineral ve kimyasal katkılar
 • Lifler

2. ÜRETİMDE VE YERİNDE NİTELİK DENETİMİ
 • Üretimde en uygun nitelik denetim düzeyinin belirlenmesi
 • Standart beton numunelerinin boyutlarının küçültülmesi
 • Başlıklama yöntemleri
 • Karot numunelerinin alınması, kesilmesi, düzeltilmesi,  
  başlıklanması

3. ÖZEL BETONLAR, ÖZEL PROJELERDE BETON TASARIM 
VE ÇÖZÜMLERİ
 • Hafif, ağır ve lifli betonlar
 • Çevresel etki sınıflarına dayanıklı beton üretim ve 
   tasarımları
 • Yüksek yapı, baraj ve deniz yapılarında beton üretimi 
 • Performansa dayalı beton tasarımı

4. BETON ÜRETİMİNDE GERİ KAZANIM VE GERİ DÖNÜŞÜM
 • Geri kazanılmış betonların agrega olarak üretimde  
  kullanılabilirliği
 • Geri dönüşüm su ve katı atığının beton üretiminde  
  kullanımı 
 • Çeşitli atık malzemelerin betonda kullanılabilirliği

5. BETON YOLLAR VE KARAYOLU BETON GÜVENLİK 
YAPILARI
 • Beton yollar
 • Beton bariyerler
 • Gürültü bariyerleri
 • Havaalanı betonları

6. BETON SANTRALİ VE SEVKİYAT VERİMLİLİKLERİ
 • Santral verimliliği, tasarımlar
 • Merkezi sevkiyat optimizasyonu
 • Çok tesisli firmalarda beton sevkiyat ağları

7. BETON TEKNOLOJİSİNDE SON GELİŞMELER
 • Yeni çimento esaslı kompozitler
 • Beton uygulamalarında yeni malzeme ve teknolojiler
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Mesleki Yeterlilik Belgesi 31 Aralık 

2016’dan itibaren zorunlu hale geldi. 

Daha sağlam bir gelecek adına uğraş 

veren Türkiye Hazır Beton Birliği Mes-

leki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi, 

‘Betoncu’ alanındaki çalışmalarını tüm 

hızıyla sürdürüyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği 1988 yılın-

dan bu yana güvenli ve dayanıklı yapı-

ların inşası alanında standartlara uygun 

beton üretilmesi için çalışıyor. Türki-

ye Hazır Beton Birliği bunun yanı sıra 

Mesleki Yeterlilik konusunda da hizmet 

veriyor. 31 Aralık 2016 tarihinde zorun-

lu hale gelen Mesleki Yeterlilik Belgesi 

alanında THBB Mesleki Yeterlilik ve Bel-

gelendirme Merkezi çalışmalarını tüm 

hızıyla sürdürüyor. 

THBB-MYM belgelendirme çalışmala-

rını sürdürüyor

26 Temmuz 2016’da Türkiye İnşaat Sa-

nayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile 

Beton Pompa Operatörü ve Beton Sant-

ral Operatörü mesleki yeterliliklerinin hazırlanması konusunda 

protokol imzalanırken, THBB-MYM’nin sınav ve belgelendirme 

çalışmaları da devam ediyor. 

THBB-MYM, 24 Mayıs 2016 tarihinde Betonarme Demircisi ve 

Betoncu ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapmak 

üzere yetkilendirilmişti. Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na 
göre sınav ve belgelendirme yapabilmek amacıyla kurulan 
THBB-MYM, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 
Betoncu ve Betonarme Demircisi Ulusal Yeterlilikleri kapsamın-
da 15 Ocak 2016 tarihinde akredite edildi. 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işler kapsamında belirlenen 48 mes-
lekte belge zorunluluğu 1 Ocak 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe 
girecek. Bu tarihten itibaren, belgelerin denetimi Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından yapılacak; 
belgesiz işçi çalıştıran işverene her işçi için 500 TL idari para 
cezası verilecek. Cezaların kanuna göre tebliğinden itibaren bir 
ay içerisinde ödenmesi gerekecek. Aynı durum aynı kişi için ye-
niden tespit edildiğinde ise ceza yeniden kesilecek.

Işık: THBB olarak eğitim kalitesini  

yükseltiyoruz

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Tür-
kiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, 
“Türkiye Hazır Beton Birliği 1994 yılından 
bugüne pompa ve transmikser operatör-
leri, santral operatörleri ve laboratuvar 
teknisyenleri olmak üzere yaklaşık 16 bin 
kişiye sertifikalı eğitim vererek sektörün 
kalifiye eleman ihtiyacını karşılıyor. Sektör 
çalışanlarına ve beton kullanıcılarına yö-
nelik eğitimler ve seminerler düzenlemeye 
devam eden Birliğimiz, sektörümüze önemli 
standartlar getirecek olan bu konuya büyük 
önem veriyor. Kaliteli beton üretimi hedefle-
rine ulaşmak için eğitim kalitesinin de yük-
selmesi gerekiyor. THBB olarak çalışmaları-
mızı sürdürüp, üzerimize düşeni yapıyoruz. 
Tüm inşaat firmalarının bu konuya önem 
vermelerini bekliyor, çalışanlarını sertifika 
almak üzere eğitimlerimize göndermeye da-
vet ediyoruz.” dedi.

31 Aralık 2017’ye kadar belge masrafı yok

Mesleki Yeterlilik Belgesi, 25 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanun ile bazı mes-
leklere zorunlu hale getirildi. MYK tarafından yetkilendirilmiş 
sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınav-
larda başarılı olan kişilerin 31 Aralık 2017 tarihine kadar belge 
masrafı ile sınav ücreti işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.

Last call from THBB for  

Vocational Competence 

Certificate  

Vocational Competence Certificate 

was mandatory as of 31 December 2016. 

Endeavoring for a more sturdy future, 

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion Vocational Competence and Cer-

tificate Center is continuing its works on 

“Concrete Working” at full throttle.

The obligation for certification in 48 

occupations determined within the scope 

of the Dangerous and Very Dangerous 

Businesses will enter into force as of 

January 1, 2017. From that date, the audit 

of the certificates will be conducted by 

the Business Inspectors of the Ministry of 

Labor and Social Security; the employers 

employing workers without certifications 

will be issued an administrative monetary 

penalty of 500 TL for each worker. 

THBB’den Mesleki Yeterlilik Belgesi 
için son çağrı
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Türkiye Hazır Beton Birliği, her ay düzenli olarak hazırla-

dığı ve sektördeki faaliyet, güven ve beklentiyi ölçümlediği 

“Hazır Beton Endeksi”nin 2016 Kasım Ayı Raporu’nu açık-

ladı. Ekim ayına göre yüzde 0,8 oranında düşerek 98,96 

seviyesine gerileyen Hazır Beton Endeksi’nin dalgalanma-

sı sürdü. Güven ve Faaliyet Endeksleri 

yüzde 1,1 oranında gerilerken, Beklenti 

Endeksi’nin de yüzde 0,1 düşmesi sek-

tördeki daralmaya işaret etti. 

Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Be-

ton Endeksi’yle inşaat ve bununla bağ-

lantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki 

mevcut durum ile beklenen gelişmeleri 

ortaya koydu. Kasım ayında Beklenti, 

Güven, Faaliyet ve bileşik endeks olan 

Hazır Beton Endeksi eşik değer olan 

100’ün altında kaldı. Ekim ayına göre 

tüm endekslerde yaşanan düşüş, sek-

törde kısmi bir daralma yaşandığını 

gösterdi. 

Ekim ayındaki iyileşme de yeterli 

görülmemişti

Ekim ayında eylül ayına göre yüzde 0,6 

oranında yükselerek yüzde 99.71 seviyesine gelen Hazır Be-

ton Endeksi’nde görülen kısmi iyileşme, 100 eşik değerini 

aşamadığı için yeterli görülmemişti. Ekim ayında Faaliyet 

Endeksi dışındaki Güven ve Beklenti Endeksi’nin ortalama-

sının da düşük çıkması gelişmelerin istenilen düzeye ulaş-

madığını göstermişti. Faaliyet Endeksi’nde ekim ayında 

görülen yüzde 1,6’lık yükseliş olumlu bulunsa da yalnızca 

Faaliyet Endeksi’nin 100 eşik değerinin üzerine çıkması, 

ekim ayında hazır beton ve inşaat sektörlerinin kısmen hız-

landığını göstermişti. Hazır Beton Faaliyet Endeksi’nin 4 

aylık gelişme trendi incelendiğinde ise sektörde yükselen 

bir trend yakalanamadığı, oldukça dalgalı bir seyir izlediği 

görülmüştü.

Kasım ayında kur dalgalanması güve-

ni sarstı

Kasım ayında en düşük endeks olan 

Güven Endeksi’nin 99’un altına inmesi, 

sektörün kurdaki dalgalanmadan yoğun 

şekilde etkilendiğini kanıtladı. Güven 

Endeksi’nin düşüşünde, ankete katılan-

ların yüzde 71’inin yeni yatırım yapmayı 

düşünmemesi de yatıyor. Ayrıca katı-

lımcıların yüzde 33’ünün istihdamda 

azalma yaşanacağını düşünmesi Güven 

Endeksi’nin ekim ayına göre yüzde 1,1 

oranında gerilemesine ortam hazırladı.

Ekim ayında Güven Endeksi’ndeki 

artış sınırlı kalmıştı

Güven Endeksi ekim ayında geçtiğimiz 

eylül ayına göre yüzde 0,3 oranında artış göstermişti. Gü-

ven Endeksi’nin diğer endekslere kıyasla daha küçük bir 

artış göstermesinin arkasında özellikle ankete katılanların 

yüzde 57’sinden fazlasının yeni yatırım yapmayı düşünme-

mesi etkili olmuştu. Yeni bir istihdamı düşünenlerin oranı 

yüzde 13 iken istihdamda azalma yaşanacağını düşünenle-

rin oranı yüzde 10’da kalmıştı. 

Hazır Beton Endeksi, 

inşaat sektöründeki daralmanın

devam ettiğini gösteriyor

Ready Mixed Concrete 

Index indicate that 

the shrinkage in the  

construction sector 

continues 

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion has announced the 2016 November 

Report of its “Ready Mixed Concrete 

Index” it prepares regularly on a monthly 

basis, in which it measures the activities, 

confidence, and expectations in the sec-

tor. The fluctuation of the Ready Mixed 

Concrete Index that declined to the level 

of 98,96 percent through 0,8 percent 

decrease compared with October has 

continued. The Confidence and Activity 

Indexes declined by 1,1 percent and the 0,1 

percent decrease in the Expectation Index 

marked the shrinkage in the sector.
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Kasım ayında satışlar azaldı, faaliyetler 

yavaşladı

Ankete katılanların yüzde 33’ü kasım ayın-

da satışların azaldığını dile getirirken, yüzde 

62’lik kesim ise tahsilât sürecinde bozulma 

yaşandığını belirtti. Bu karamsar tablo Faa-

liyet Endeksi’nin de yüzde 1,1 oranında geri-

lemesine neden oldu. Yaşanan düşüş, kasım 

ayında inşaat faaliyetlerinde ve hazır beton 

üretimindeki durgunluğu gözler önüne ser-

di.

Geleceğe yönelik beklenti zayıf

Önümüzdeki dönem gidişatını göstermesi 

açısından büyük önem taşıyan Beklenti 

Endeksi ise kasım ayını yüzde 0,1 oranında 

gerilemeyle tamamladı. Anket katılımcıla-

rının yüzde 7’si satışların önümüzdeki üç ayda artacağını 

düşünürken, yüzde 65’lik kesim ise azalacağı yönünde gö-

rüş bildirdi. Ekim ayında katılanların yüzde 17’si satışların 

artacağına inandığını söylemiş, yüzde 50 ise azalacağını 

düşündüğünü dile getirmişti.

Ekim ayında Beklenti Endeksi negatif seyretmişti

Beklenti Endeksi ekim ayında eylül ayına göre negatif yön-

de seyretmiş, anket katılımcılarının yüzde 50’sinin önü-

müzdeki aylarda satışların düşeceğini belirtmesi, Beklenti 

Endeksi’nin yüzde 0,2 düşmesine neden olmuştu.

Kasım ayı Hazır Beton Endeksi düşüş çiz-

gisinde

Bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi de 

bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilene-

rek kasım ayını yüzde 0,8 oranında düşüşle 

kapattı. Eşik olarak kabul edilen 100’ün al-

tında seyreden Hazır Beton Endeksi 98.96 

seviyesine geriledi. Hazır Beton Endeksi’nin 

temmuz sonrası dönemdeki hareketli or-

talaması alındığında, aşağı yönlü bir trend 

göze çarpmaktadır. Bu trend sektörde hem 

mevcut hem de beklenen gelişmelerin daral-

maya işaret ettiğini göstermektedir.

    

Ekim ayında Hazır Beton Endeksi 100 ba-

rajına yaklaşmıştı

Ekim ayında yüzde 0,6’lık sınırlı bir artış gerçekleşen Hazır 

Beton Endeksi, yüzde 99.71 noktasına ulaşarak güven sevi-

yesi olarak kabul edilen 100 barajına yaklaşmıştı.

Endeks Değerleri

Hazır Beton Endeksi hakkında

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden 

anket ile firmalara 10 soru sorulmuştur. Her bir endeksin 

değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak 

yorumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda ön-

ceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklenti-

nin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılmak-

tadır.

Türkiye genelinde her ay hazır beton üreti-

cileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı 

endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet En-

deksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir 

aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton 

Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe 

faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve 

sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, 

Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır be-

ton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönem-

de faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına 

ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi. Ha-

zır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü 

içeren bileşik endeks elde ediliyor.

Turkish Ready Mixed Con-

crete Association has exhibited 

the current situation in the 

construction sector and the 

manufacture and service sectors 

related with it as well as the 

developments expected with its 

Ready Mixed Concrete Index. 

In November, the Ready Mixed 

Concrete Index, which consists 

of the Expectation, Confidence, 

Activity, and compound indexes 

remained below 100, the thresh-

old value. The decline experi-

enced in all indexes compared to 

October showed that a partial 

shrinkage is being experienced 

within the sector. 
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