
15 Temmuz gecesi başlatılan ve 16 Temmuz sabahı etkisiz 

hale getirilen darbe girişimi ile ilgili  Türkiye Hazır Beton 

Birliği (THBB) bir kınama mesajı yayınladı.

Yazılı olarak yapılan açıklamada THBB Yönetim Kurulu 

Başkanı Yavuz Işık, aziz milletimize, milli iradeye, seçilmiş 

hükümetimize ve devletimize yönelik 15 Temmuz gecesi 

başlatılan ve 16 Temmuz sabahı etkisiz hale getirilen dar-

be girişimini esefle kınadıklarını ifade etti. Milletimizin, zor 

zamanlarda birlik olma örneğini bütün dünyaya göstererek 

bu hain darbe girişimini bertaraf ettiğini vurgulayan Yavuz 

Işık, “Böylece bu hain darbe girişimini önleyen milletimiz, 15 

Temmuz akşamının tarihimize kara bir leke olarak geçmesi-

ni önleyerek, bu tarihi demokrasi bayramına dönüştürmeyi 

bilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti’ni canı pahasına koruyan milletimiz, 

her türlü övgü ve takdiri hak etmiştir. Gelecekte de mille-

timize, milli iradeye ve devletimize kalkacak her türlü el, 

karşısında milletimizin 

sarsılmaz iradesini bu-

lacaktır.” dedi.

Türkiye Hazır Beton 

Birliği olarak, bu mille-

tin bir ferdi olmaktan 

gurur duyduklarını ifa-

de eden, her daim milli 

iradenin yanında olduk-

larını ve milli iradeye 

sahip çıkacaklarını bir 

kez daha bildirdiklerini 

ifade eden Yavuz Işık, 

“Yılmadan daha çok 

çalışarak ve üreterek 

ülkemiz ekonomisine 

katkıda bulunmak, bu 

hain darbe girişimine 

karşı en uygun cevabı-

mız olacaktır.” dedi. 

Yavuz Işık açıklamasını, 

“Bu duygu ve düşünce-

lerle, bu darbe girişimi-

ne direnirken şehit dü-

şen vatandaşlarımıza 

ve güvenlik güçlerimize 

Allah’tan rahmet, şehit-

lerimizin kederli aileleri 

başta olmak üzere aziz 

milletimize başsağlığı 

ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.” di-

yerek sonlandırdı.

Turkish Ready Mixed 

Concrete Association 

reprimands the coup 

attempt     

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion (THBB) has published a reprimand 

message for the coup attempt initiated 

at night on 15 July and neutralized in the 

morning on 16 July.

In the statement given in writing, Yavuz 

Işık, Chair of the Board of Directors of 

THBB, expressed  that they  condemned 

regretfully the coup attempt initiated at 

night on 15 July and neutralized in the 

morning on 16 July against our precious 

nation, national will, our elected govern-

ment, and our state. Underlining that our 

nation has disposed of the treacherous 

coup attempt by exhibiting its example of 

unison in difficult circumstances to the 

entire world, Yavuz Işık said, “Our nation 

that prevented this treacherous coup 

attempt this way has also prevented the 

evening of 15 July to be recorded in our 

history as a black stain and known how to 

transform that date into a democracy festi-

val. Our nation that protected the Turkish 

Republic at the cost of its life has deserved 

all kinds of praise and appreciation. In the 

future, all kinds of hands laid on our na-

tion, national will, and our state will face 

the unwavering will of our nation.” 

Türkiye Hazır Beton Birliği darbe 
girişimini kınadı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaat sektörünün yaşamış ol-

duğu sorunlar, yapılması gerekenler ve inşaat sektörünün 

canlandırılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere 

hazır beton sektörünü temsilen Türkiye Hazır Beton Birliği ile 

bir toplantı düzenledi.

5 Ağustos 2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müs-

teşarlık Toplantı Salonunda yapılan 

toplantıya Türkiye Hazır Beton Birliği 

Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir 

heyet ve Bakanlık bürokratları katıldı. 

Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğını temsilen Müsteşar Prof. Dr. Mustafa 

Öztürk, Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. M. 

Emin  Birpınar, Mesleki Hizmetler Genel 

Müdürü Hayrettin Güngör, Yapı İşleri 

Genel Müdürü Banu Aslan Can hazır 

bulundu. Türkiye Hazır Beton Birliği he-

yetinde ise THBB Yönetim Kurulu Baş-

kanı Yavuz Işık, THBB Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili Halit İnci, THBB Yönetim 

Kurulu Üyelerinden; Adem Genç, Cema-

lettin Danış, Fatih Vardar, İrfan Kadiroğ-

lu, Mehmet Yılmaz, Mehmet Ali Durmaz, 

THBB Denetim Kurulu Üyelerinden; Sa-

dık Kalkavan, THBB Üyelerinden; Ahmet Gök, Gürkan Lapa, 
THBB Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Özbora Tarhan, THBB 
Deney Laboratuvarı Müdürü Cenk Kılınç ve THBB Ekonomi 
Danışmanı Alper Karakurt yer aldı.

Görüşmede, THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığına inşaat ve hazır beton sektörüne yö-

nelik detaylı bir rapor sundu. Raporda, 
inşaat ve hazır beton sektörünün genel 
görünümü, hazır beton sektörünün so-
runlarına yönelik değerlendirmeler ve 
inşaat sektörüne yönelik değerlendir-
meler başlıkları altında Türkiye Hazır 
Beton Birliği üyelerinin görüşlerine yer 
verildi. THBB’nin bundan önceki yıllarda 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yakın iş 
birliği içinde çalıştığını söyleyen Yavuz 
Işık, bundan sonra da bu yakın iş birliği-
ne devam edeceklerini ifade etti.

Toplantının ardından Çevre ve Şehirci-
lik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ı 
makamında ziyaret eden Türkiye Hazır 
Beton Birliği heyeti, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet Özhaseki ile de bir süre 
görüştü.

Problems of the 

construction sector 

discussed by the Ministry 

of Environment and Urban 

Development with the 

participation of THBB     

The Ministry of Environment and Urban 

Development has held a meeting with the 

participation of Turkish Ready Mixed 

Concrete Association in representation of 

the ready mixed concrete sector in order 

to exchange views about the problems 

experienced by the construction sector, the 

things to be done, and the ways of reani-

mating the construction sector.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 
THBB’nin katılımıyla inşaat sektörünün 
sorunları tartışıldı
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Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, 17 Ağustos 
Depremi’nin 17’nci yıldönümünde Türkiye’yi yeniden uyardı.  
Türkiye nüfusunun yüzde 95’inin deprem bölgelerinde yaşa-
dığını hatırlatan Işık, “En büyük sorunumuz deprem bilincinin 
hala oluşturulamamasıdır. Denetim ve kaliteli beton kullanımı 
ile depremi az hasarla atlatmak bizim elimizde. Kentsel dö-
nüşüm çalışmalarında kullanılacak KGS belgeli kaliteli hazır 
beton olası bir depremde birçok hayat kurtaracaktır” dedi. 

Türkiye Hazır Beton Birliği, 17 Ağustos 1999’da yaşanan dep-
rem felaketinin 17’nci yıldönümünde 
deprem gerçeğini hatırlattı. “Öncelikle 
17 Ağustos’ta yaşamını yitiren bütün va-
tandaşlarımızı rahmetle anıyoruz” diyen 
Yavuz Işık şöyle devam etti: “Yaşadığı-
mız 17 Ağustos felaketinin üzerinden 17 
sene geçti. Görüyoruz ki Türkiye hala 
deprem felaketine hazır değil. Deprem-
le yaşamayı öğrenmeliyiz. Depremi az 
hasarla atlatmak da bizim elimizde. Her 
şartta denetim ve kaliteli beton kullanı-
mı ile bu felaketi en az zararla geride bı-
rakabiliriz” ifadesini kullandı.

Kentsel dönüşüm konusunda hazır beton 
kullanımının kilit rol oynadığını dile getiren 
Yavuz Işık, “Yapılacak çalışmaların dep-
rem bilinci ile deprem yönetmeliğine uy-
gun bir şekilde hızlandırılması gerekiyor. 
Bu hususta THBB üyelerinin ürettiği KGS 
belgeli kaliteli hazır betonun kullanılması 
da büyük önem teşkil ediyor. Depreme 
karşı Türkiye’de sağlam ve sağlıklı kent-
leşme yolunda önemli adımlar atan THBB 
olarak, depreme dayanıklı yapılar için tüm malzemelerde oldu-
ğu gibi hazır betonun da üretim sürecinin tamamını kapsayacak 
şekilde denetlenmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz” 
diye konuştu. “Ülke nüfusunun yüzde 95’i deprem bölgelerin-
de yaşıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan risk tespiti 
ve yıkımlarda İstanbul ilk sırada bulunuyor” diyen Işık sözlerine 
şöyle devam etti: Depremle ilgili araştırmalar, yapılan açıklama-
lar büyük depremin çok da uzak olmadığını gösteriyor. Bu tablo 
durumun ciddiyetini ve işin aciliyetini net bir şekilde gözler önü-
ne seriyor. THBB olarak hem üyelerimiz hem de kamuoyu için 

depreme dayanıklı yapı tasarımı ve hazır beton uygulamalarını 
konu alan bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu konuda ülkenin bilinç-
lenmesi adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

Türkiye’de son yıllarda beton üretim konusunda olumlu yön-
de bir gidiş olduğuna da dikkat çeken Yavuz Işık, “Türkiye, 
hazır betonda teknolojisini ve yetkinliğini ispatlamıştır. Avru-
pa’daki ülkeler arasında lider konuma gelen Türkiye, dünyada 
ise üçüncü en büyük hazır beton üreticisi haline gelmiştir. Ha-
zır beton dayanım sınıfları açısından Avrupa ortalamasının 

üstüne çıkan ülkemiz, C25 ve üstü daya-
nım sınıfındaki beton kullanım oranında 
yüzde 89 ile listenin en üstlerinde yer 
almaktadır. Hazır beton alanında kaliteyi 
ve güvenceyi garanti altına almaya he-
defleyen Birliğimiz, Kalite Güvence Sis-
temi (KGS) ile kaliteli ve yüksek dayanım 
sınıflarında beton üretimi gerçekleş-
mesini sağlamaktadır. Beton üretim te-
sislerinin yerinde denetiminin yanı sıra 
habersiz ürün denetimleri de gerçekleş-
tiren KGS tarafsızlığını kanıtlayarak kali-
teli beton kullanımının yaygınlaşmasına 
katkı sağlamaktadır. Hazır betonun üre-
tim sürecinin tamamını kapsayacak şe-
kilde denetlenmesi, deprem ve diğer dış 
etkilere dayanıklı binalar üretmek için 
olmazsa olmaz bir şarttır. Birlik olarak 
bu hususta, KGS belgeli kaliteli beton 
kullanımını desteklediğimizi bir kez daha 
vurgulamak isteriz. Ülkemizde üretilen 
betonların yüzde 65’i de Türkiye Ha-
zır Beton Birliği üyeleri tarafından KGS 

belgeli olarak üretilmektedir. Bu veriler bizi geleceğe yönelik 
umutlandırmaktadır” dedi.

Marmara Denizi’nde bir araştırma yapan Fransız Le Suroit 
gemisinin kesin raporları da THBB Başkanı Yavuz Işık’ın uya-
rıları doğruluyor. Fransa’nın Elsevier Dergisi’nde yayımlanan 
raporlarda İstanbul’un ciddi bir deprem tehtidi altında bulun-
duğuna dikkat çekildi. 12 bilim adamı tarafından gerçekleşti-
rilen çalışmada Marmara içinde tek hat halinde iki fay hattı 
tespit edildi. Araştırmada fay hatlarının aktif ve yıkıcı oldu-
ğuna dikkat çekiliyor. 

“It is up to us to survive 

earthquakes with 

little damage through 

inspections and use of 

quality concrete“

Yavuz Işık, President of Turkish Ready 

Mixed Concrete Association, warned 

Turkey once again on the 17th anniversary 

of the 17 August Earthquake.  Reminding 

that 95 percent of Turkey’s population 

lives in the earthquake zones, Işık said, 

“Our biggest problem is that awareness 

regarding earthquake has not been raised 

yet. It is up to us to survive earthquakes 

with little damage through inspections 

and use of quality concrete. Quality ready 

mixed concrete with KGS certificate to be 

used in the urban transformation works 

will save lives in the case of a possible 

earthquake. ” 

“Denetim ve kaliteli beton kullanımı ile 
depremi az hasarla atlatmak bizim elimizde”

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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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

Kongre Yeri : İstanbul Fuar Merkezi, Salon 9-10-11 Yeşilköy / İstanbul

BİLİM KURULU:

Abdurrahman GÜNER
Ahmet GÖKÇE
Ali Osman ATAHAN
Asım YEĞİNOBALI
Atiye TUĞRUL
Bekir Yılmaz PEKMEZCİ
Burcu AKÇAY ALDANMAZ
Bülent BARADAN
Canan TAŞDEMİR
Emine AĞAR
Fahriye KILINÇKALE
Fevziye AKÖZ
Hakan Nuri ATAHAN
Hasan YILDIRIM
Hulusi ÖZKUL
İsmail Özgür YAMAN
Kambiz RAMYAR
Mehmet Ali TAŞDEMİR
Murat ERGÜN
Mustafa KARAGÜLER
Mustafa TOKYAY
Nabi YÜZER
Nilüfer ÖZYURT ZİHNİOĞLU
Oğuz GÜNEŞ
Özgür EKİNCİOĞLU
Özgür ÇAKIR
Özkan ŞENGÜL
Selçuk TÜRKEL
Sinan T. ERDOĞAN
Şakir ERDOĞDU
Turan ÖZTURAN
Ünal Anıl DOĞAN
Yılmaz AKKAYA
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 4 yılda bir verilen THBB 

Mimarlık Ödülleri’ni bu yıl Arkitera Mi-

marlık Merkezi desteğiyle düzenliyor. 

THBB 2016 Mimarlık Ödülleri, geçmiş 

yıllardan farklı olarak 3 aşamalı bir de-

ğerlendirme süreci sonucunda sahibini 

bulacak.

Kuruluş amacı doğrultusunda betonun 

doğru kullanımının önemini vurgula-

mak için bir dizi program gerçekleş-

tiren THBB, bu noktada çalışmalarını 

sürdürerek, bu yıl Mimarlık Ödülleri’nin 

dördüncüsünü düzenliyor. Yarışmanın 

temel amacı, betonun doğru ve yerinde 

kullanımını özendirmek, malzeme seçi-

mi ve mimari üretim sürecinde yaşanılır 

çevreler ve estetik yapı örneklerini ödül-

lendirmek olarak ön plana çıkıyor.

İlki 2004 yılında düzenlenen Türkiye 

Hazır Beton Birliği Mimarlık Ödülleri’nin 

dördüncüsü Arkitera Mimarlık 

Merkezi’nin desteğiyle yapılacak. Yapılı 

çevredeki yoğun ve temel kullanımı için-

de nitelik, yenilik, kamu yararı, mimari 

değer, yapısal çevre kalitesinin iyileş-

tirilmesi gibi kıstaslar çerçevesinde ön 

plana çıkan THBB Mimarlık Ödülleri, bu 

üretimleri görünür kılmayı amaçlıyor.

Ağırlıklı olarak betonun kullanıldığı bina, bina grupları, mü-
hendislik yapıları, iç mekan uygulamaları ya  da açık alan 
düzenlemelerinde ölçek, büyüklük ve işlevsel fark gözetil-
meyecek. Ödül kapsamında beton-betonarme ve brüt beton 
üretimlerin yanı sıra farklı motivasyon ve içerikte üretilmiş 
geleneksel ya da alternatif beton kullanılan yapı ile düzenle-
meler de değerlendirilip, ödüllendirilecek.

THBB 2016 Mimarlık Ödülleri, önceki yıllardan ve Türkiye’deki 
diğer birçok mimari ödülden farklı olarak 3 aşamalı bir değer-
lendirme sürecinden oluşacak. Son başvuru tarihinin 3 Ekim 
2016 olduğu yarışmada 18 Ekim’de ön seçim listesi ilan edile-
cek. Ön seçimin ardından jüri, 1 Kasım 2016’da 5 adet finalist 
projeye karar verecek. Jüri üyeleri 2 eleme sonrasında be-

lirlediği 5 finalist yapıyı teker teker ge-
zip, yerinde gözlemledikten sonra Aralık 
ayında ödül sahibini belirleyecek. THBB 
2016 Mimarlık Ödülleri seçici kurul üye-
leri Ömer Selçuk Baz, Hüseyin Bütüner 
ve Hayriye Sözen’den oluşuyor.

THBB 2016 Mimarlık Ödülleri 
Yarışması’na son 5 yıl içinde inşaatı bit-
miş tüm projeler başvurabilecek. Ayrıca 
proje müellifleri dışındaki 3. şahıslar, 
kurumlar, işverenler veya ilgili kişiler de 
ödüle aday gösterebilecek. Adaylık şart-
larını karşılayan eserler şu şekilde özet-
leniyor. Betonun yapı elemanı, kaplama 
elemanı veya yalnızca taşıyıcı strüktü-
rün bir parçası olduğu eserler; kısmen 
betonarme ve kısmen başka taşıyıcı 
strüktürlere sahip eserler; betonun kap-
ladığı, sıvandığı veya bırakıldığı eserler… 
Başvuru için “Müelliflik Beyannamesi”, 
“Beton Kullanım Bilgi Formu” ve “Yapı 
ve Nominatör Bilgi Formu” da isteniyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler www.
arkitera.com/yarisma/815/thbb-2016-
mimarlik-odulleri adresinden ayrıntılı 
bilgi alabilecek.

Turkish Ready Mixed 

Concrete Association 

Architecture Awards 

waiting for winners      

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion (THBB) is organizing the THBB Ar-

chitecture Awards granted quadrennially 

with the support of Arkitera Architecture 

Center this year. THBB 2016 Architec-

ture Awards will be granted over a 3-stage 

process of assessment differently from the 

previous years.

THBB that puts a series of programs 

into practice to highlight the accurate 

use of concrete in line with its objective 

of foundation is continuing its endeavors 

in this regard and organizing the fourth 

Architecture Awards this year. Basic goal 

of the contest is to encourage the accurate 

and appropriate utilization of concrete 

and reward the examples of inhabitable 

environments and esthetic structures in the 

process of choosing materials and architec-

tural production.

Türkiye Hazır Beton Birliği  
Mimarlık Ödülleri sahiplerini arıyor
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Türkiye Hazır Beton Birliği, Türkiye’de ilk kez düzenlediği an-

ketle faaliyet, güven ve beklenti endeksi hazırladı. Faaliyet ve 

güven endeksinde küçük düşüşler ya-

şanmasına rağmen beklenti endeksinin 

yüksek sonuçları, hazır beton sektörü-

nün geleceğe umutla baktığını kanıtladı. 

Ülkemizdeki hazır beton sektörü, 

800’den fazla girişimin faaliyet göster-

diği, 12 milyar Türk Lirasını bulan cirosu, 

38 bini aşan istihdam hacmi ve yıllık 107 

milyon metreküpü bulan üretimiyle eko-

nominin lokomotifi inşaat sektörünün 

en temel koludur. Son 7 yıldır üretimiyle 

Avrupa’daki ülkeler arasında liderliğini 

sürdüren Türkiye, dünyada ise üçüncü en büyük hazır beton 

üreticisi konumundadır.

Türkiye Hazır Beton Birliği, ilk kez açıklanan hazır beton en-

deksiyle inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektör-

lerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koy-

du. Türkiye genelinde her ay 75 hazır beton üreticisi firma ile 

gerçekleştirilen anket çalışmasında 3 farklı endeks türetildi:

Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının, 

geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven 

Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşeb-

büslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven sevi-

yesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının 

önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede 

olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi.

Türk ekonomisine güven tam

Türkiye’nin hareketli gündemi beton sektörünü olumsuz et-

kilemeye yetmedi. Faaliyet Endeksindeki 1.4 puanlık düşüş, 

hazır beton üretim ve satışlarında yavaşlama yaşandığını 

gözler önüne serdi. Güven Endeksinde de 0.6 puanlık olduk-

ça sınırlı gerileme, olumsuz anlamda ufak bir hareketlenme 

yaşandığına dikkat çekiyor. Tüm bunlara rağmen Beklenti En-

deksinin 0.5 puan artışla 100’ün üzerine çıkması, hazır beton 

üreticilerinin Türk ekonomisine olan güveninin tam olduğu-

nu ve önümüzdeki üç ayda hazır beton satışlarının ve inşaat 

sektörünün büyüme trendine gireceğine inandığını ortaya 

koyuyor. 

İnşaat sektöründe gelecek aylarda 

ciddi bir hareketlilik bekleniyor

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’ın girişimleri ile başlayan konut 

kredilerindeki düşüş, inşaat sektöründe 

yeni bir heyecan yarattı. Çevre ve Şe-

hircilik Bakanlığı’nın yapmakta olduğu 

çalışmalarla birlikte inşaat sektöründe 

gelecek aylarda ciddi bir hareketlilik 

bekleniyor.

Concrete sector is hopeful 

for the future      

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion has prepared Activity, Confidence, 

and Expectation indexes with a question-

naire it conducted for the first time in 

Turkey. High results of the Expectation 

Index have proved that the ready mixed 

concrete sector is hopeful about the future 

despite  the minor declines in the Activity 

and Confidence Indexes. 

Beton sektörü geleceğe umutla bakıyor
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Türkiye Hazır Beton Birliği Mesleki 

Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi 

(THBB-MYM) 4 Ağustos 2016 tarihinde 

Betoncu alanında ilk belgelendirme sı-

navını yaptı.

24 Mayıs 2016 tarihinde Betonarme De-

mircisi ve Betoncu ulusal yeterliliklerin-

de sınav ve belgelendirme yapmak üze-

re yetkilendirilen THBB-MYM, 4 Ağustos 

2016 tarihinde İstanbul’da Betoncu 

alanında ilk belgelendirme sınavını ger-

çekleştirdi. THBB-MYM’nin sınav ve bel-

gelendirme çalışmaları devam ederken, 

Türkiye Hazır Beton Birliği, 26 Temmuz 

2016 tarihinde Türkiye İnşaat Sanayici-

leri İşveren Sendikası (İNTES) ile Beton 

Pompa Operatörü ve Beton Santral Ope-

ratörü mesleki yeterliliklerinin hazırlan-

ması konusunda protokol imzaladı.

THBB-MYM ile ilgili daha fazla bilgi www.

thbb.com.tr internet sitesinden elde edi-

lebilir.

THBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelen-

dirme Merkezi hakkında

Türkiye Hazır Beton Birliği Mesleki 

Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi 

(THBB-MYM), mesleki Yeterlilik Kurumu 

Kanunu’na göre sınav ve belgelendirme 

yapabilmek amacıyla kuruldu. THBB-

MYM, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜR-

KAK) tarafından Betoncu ve Betonarme 

Demircisi Ulusal Yeterlilikleri kapsamın-

da 15 Ocak 2016 tarihinde akredite edil-

di. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ta-

rafından da 15-16 Mart 2016 tarihlerinde 

yapılan yetkilendirme denetimi başarı 

ile gerçekleşti. 24 Mayıs 2016 tarihinde 

sınav ve belgelendirme yapmak üzere 

yetkilendirilen THBB-MYM faaliyetlerine 

başladı.

Mesleki Yeterlilik Belgesi

25 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sa-

yılı Kanun ile bazı mesleklere Mesleki 

Yeterlilik 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.

THBB-MYM holds its first 

certification exam      

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion Vocational Competence and Certifica-

tion Center  (THBB-MYM) held its first 

certification exam for the Concrete Worker 

competence on 4 August 2016.

Authorized on 24 May 2016 to hold exami-

nations and provide certifications in the 

national Bar Bender and Concrete Worker 

competences, THBB-MYM held its first 

certification exam  for the Concrete Work-

er competence on 4 August 2016. While 

the THBB-MYM’s works on examinations 

and certifications were ongoing, Turk-

ish Ready Mixed Concrete Association  

signed a protocol with the Turkish Em-

ployers’ Union of Construction Industries 

(İNTES) in terms of preparation of the 

vocational Concrete Pump Operator and 

Concrete Switchboard Operator compe-

tences on 26 July 2016.

THBB-MYM ilk belgelendirme sınavını 
gerçekleştirdi
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