
Hazır beton sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını kuruluşundan 
bugüne düzenlediği eğitimlerle karşılayan Türkiye Hazır Beton 
Birliği (THBB)’nin 2012 - 2013 dönemi eğitim takvimi açıklandı.

2012 - 2013 eğitim döneminde gerçekleştirilecek toplam 30 
meslek içi kursun 6 tanesi Laboratu-
var Teknisyenleri Kursu, 3 tanesi Sant-
ral Operatörleri Kursu, 21 tanesi Pompa 
ve Transmikser Operatörleri Kursu’ndan 
oluşuyor. Kurslar İstanbul, İzmir, Adana, 
Ankara, Bursa, Trabzon, Eskişehir, Kah-
ramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’da ve-
rilecek.

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Pompa ve 
Transmikser Operatörleri Kursları’nın 
2012-2013 Ana Sponsoru; Katkı Üreti-
cileri Birliği (KÜB), Laboratuvar Teknis-
yenleri Kursu’nun 2012-2013 Ana Spon-
soru; Putzmeister Mak. San. Tic. A.Ş. 
Pompa ve Transmikser Operatörle-
ri Kursları’nın 2012-2013 Sponsoru ve 
Wam Eurasia Group Makina San. Ltd. Şti. 
Santral Operatörleri Kursları’nın 2012-
2013 Sponsoru olarak THBB eğitimleri-
ne destek veriyor.

3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu kap-
samında Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye 
İş Kurumu ile işbirliği yapılarak düzenle-
nen kursların içerikleri, konusunda uzman eğitmenlerce, katı-
lımcıları kendi alanlarında uzmanlaştırma ve bilgilendirme doğ-
rultusunda hazırlanıyor ve sunuluyor. 

‘Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu’nda, sürüş eğitimi, 
makine bakımı, lastik bakımı ve kullanımı eğitimi, pompa kulla-
nımı eğitimi, transmikser eğitimi, transmikser kullanım kuralla-
rı, beton eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, ilk yardım eğitimi 
ve trafik eğitimi konuları işleniyor.

‘Laboratuvar Teknisyenleri Kursu’nun iki günü teorik eğitime 

iki günü ise uygulamalı eğitime ayrılıyor. Teorik bölümde; be-

tonun özellikleri, betonun ham maddeleri, beton üretimi, ta-

şınması, yerleştirmesi ve bakımı, beton karışım hesabı, kalite 

kontrol unsurları, beton istatistik ana-

lizleri ve betonla ilgili standartlar işle-

niyor. Laboratuvarlarda yapılan uygu-

lamalı eğitimde ise agrega deneyleri, 

taze beton deneyleri, sertleşmiş beton 

deneyleri, kirlilik tayini, çimento de-

neyleri ve bazı katkı deneyleri uygula-

malı olarak anlatılıyor.

‘Santral Operatörleri Kursu’nda, katı-

lımcılara otomasyon sistemleri, bakım 

talimatları, makinalar hakkında genel 

bilgiler, arıza durumları, ilkyardım, iş 

güvenliği ve hazır beton özellikleri ile 

ilgili konularda eğitim verilmektedir. 

Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı 

olanlara sertifika veriliyor.

THBB tarafından düzenlenen bu mes-

lek içi eğitim kursları; 1994 yılından iti-

baren Türkiye’nin bir çok ilinde düzen-

lendi. Hazır beton üreticisi firmalarda 

çalışan transmikser operatöründen, 

tesis sorumlusu, laboratuvar teknisyeni, santral operatörü, 

mühendise kadar çeşitli mesleklerde değişik kademelerde 

çalışan toplam 11 bini aşkın kursiyer bu eğitimlerden geçerek 

sertifikalarını aldılar.

Düzenlenen eğitim sayısı ve eğitimlere katılım her yıl artar-

ken, gelen talepler doğrultusunda yurt genelinde istenilen il-

lerde eğitimler düzenlenebiliyor.

THBB 2012 - 2013 Dönemi 

Meslek İçi Kurs Takvimi Açıklandı

THBB Vocational Training 
Calendar for 2012 – 2013 

Period has been Announced 

2012 – 2013 training calendar of Turkish Ready 

Mixed Concrete Association (THBB) has 

been announced, which has been catering for 

qualified staff needs of ready mixed concrete 

sector since the day of its establishment with 

the training programs.

Among 30 vocational training programs, which 

will be carried out in 2012 – 2013 period, 6 of 

them are Laboratory Technician Training, 3 of 

them are Switchboard Operators Training, and 

21 of them are Pump and Transit-mixer Opera-

tors Training. The training programs will be 

offered in Istanbul, Izmir, Adana, Ankara, 

Bursa, Trabzon and Eskisehir, Kahramanma-

ras, Gaziantep and Hatay.

Pompa Operatörleri Kursu  
Sponsoru
2012-2013

Laboratuvar Teknisyenleri Kursu 
Sponsoru
2012-2013

Santral Operatörleri Kursu  
Sponsoru
2012-2013

Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu 
Ana Sponsoru

2012-2013
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THBB 2012 - 2013 Dönemi Meslek İçi Kurs Takvimi
Tarih Kurs Adı Yer

18-19-20-21 Eylül 2012 Santral Operatörleri Kursu İstanbul

25-26-27-28 Eylül 2012 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu İstanbul

2-3-4-5 Ekim 2012 Laboratuvar Teknisyenleri Kursu İstanbul

9-10-11-12 Ekim 2012 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu Eskişehir

16-17-18-19 Ekim 2012 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu İstanbul

30-31 Ekim-1-2 Kasım 2012 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu İstanbul

6-7-8-9 Kasım 2012 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu Gaziantep

13-14-15-16 Kasım 2012 Laboratuvar Teknisyenleri Kursu İstanbul

20-21-22-23 Kasım 2012 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu İstanbul

27-28-29-30 Kasım 2012 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu İzmir

4-5-6-7 Aralık 2012 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu İstanbul

4-5-6-7 Aralık 2012 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu Ankara

11-12-13-14 Aralık 2012 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu İstanbul

18-19-20-21 Aralık 2012 Santral Operatörleri Kursu Adana

25-26-27-28 Aralık 2012 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu İstanbul

8-9-10-11 Ocak 2013 Laboratuvar Teknisyenleri Kursu İstanbul

15-16-17-18 Ocak 2013 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu Bursa

22-23-24-25 Ocak 2013 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu İstanbul

29-30-31- Ocak-1 Şubat 2013 Laboratuvar Teknisyenleri Kursu İstanbul

5-6-7-8 Şubat 2013 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu Hatay

12-13-14-15 Şubat 2013 Santral Operatörleri Kursu İstanbul

26-27-28 Şubat-1 Mart 2013 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu İstanbul

5-6-7-8 Mart 2013 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu Ankara

12-13-14-15 Mart 2013 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu İstanbul

12-13-14-15 Mart 2013 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu Kahramanmaraş

19-20-21-22 Mart 2013 Laboratuvar Teknisyenleri Kursu İstanbul

26-27-28-29 Mart 2013 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu Trabzon

2-3-4-5 Nisan 2013 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu İstanbul

9-10-11-12 Nisan 2013 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu Adana

16-17-18-19 Nisan 2013 Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu İstanbul

7-8-9-10 Mayıs 2013 Laboratuvar Teknisyenleri Kursu İstanbul

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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The Period of Submission 
for the Architecture 

Awards to be Granted 
by Turkish Ready Mixed 
Concrete Association is 

Ending

The period of submission for the Archi-

tecture Awards to be granted by Turk-

ish Ready Mixed Concrete Association 

(THBB) for the third time this year ends 

on 30 September 2012.    

Working in Turkey for the production of 

concrete in compliance with the  standards 

and for ensuring the correct concrete 

applications in the building construc-

tions, Turkish Ready Mixed Concrete 

Association (THBB) is holding the Third 

Architecture Contest with the support of 

organization by the Chamber of Architects 

Istanbul Metropolitan Branch. THBB 

aims at promoting the aesthetical and 

correct concrete applications in terms of 

architectural grounds.

Türkiye Hazır Beton Birliği 
Mimarlık Ödülleri’ne  
Başvurular Sona Eriyor

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)’nin bu yıl üçüncüsünü 
vereceği mimarlık ödüllerinin başvuru süresi 30 Eylül 2012 
tarihinde sona eriyor.

Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve 
inşaatlarda doğru beton uygulamalarının sağlanması için 
çalışan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi’nin düzenleme desteği ile üçüncü 
mimarlık yarışmasını düzenliyor. THBB, mimarlık yarışması 
ile mimari açıdan estetik ve doğru beton uygulamalarını 
teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği Mimarlık Ödülleri ilk kez 2004 
yılında THBB’nin 15. Yılı kutlamaları çerçevesinde verildi. 
Betonarme yapıların mimarlarının ikinci kez ödüllendirildiği 
yarışma ise 2008 yılında THBB’nin 20. kuruluş yıl dönümünde, 
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi’nin düzenleme 
desteği ile yapıldı. Gelenekselleşen 
THBB Mimarlık Ödüllerinin üçüncüsü 
2012 yılında yine TMMOB Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 
düzenleme desteği ile gerçekleştirilecek. 

THBB, bu ödüllerle yapılarında beton 
kullanımının düzeyi, yerindeliği ve 
farklı malzemelerle birlikteliğini mimari 
tasarım kaygısı ile yorumlayan, yaşama 
geçiren mimarları ödüllendirerek 
mimarlık ortamını desteklemeyi 
amaçlıyor. Değerlendirme, yapı, 
yapı grupları, mühendislik yapıları, 
iç mekân uygulamaları ve açık alan 
düzenlemelerini, betonu taşıyıcı rolü 
ile birlikte ve/veya bunun dışında farklı 
kullanım düzeyleri ile yorumlayan 
yapıtları da kapsıyor. 

Türkiye deprem kuşağında yer alan 
bir ülke olmakla birlikte yaşanan 
depremler betonun depreme dayanımı 
açısından doğru kullanılmadığını acı 
bir şekilde göstermiştir. Betonun doğru 
kullanılmaması gider artırıcı bir etken 

olarak da karşımıza çıkıyor. THBB kuruluş amacı uyarınca 
betonun doğru kullanılmasının önemimi vurgulamak için bir 
dizi program gerçekleştirmiştir. Betonun doğru ve yerinde 
kullanımını özendirmek, malzeme seçimi ve mimari üretim 
sürecinde yaşanılır çevreler ve estetik duyarlılığı olan yapı 

örneklerini ödüllendirerek desteklemek, 
Türkiye Hazır Beton Birliği Mimarlık 
Ödüllerinin temel amacı.

THBB 2012 Mimarlık Ödülleri Yarışması’na, 
1 Ocak 2008 tarihinde sonra tamamlanmış 
ve şartnamede belirtilen diğer niteliklere 
sahip yapılar katılabilecek. Yarışmaya 
katılmak için başvuru sahiplerinin 
yapıtlarının projelerini, 30 Eylül 2012 
tarihine kadar teslim etmiş olması 
gerekiyor. Yarışmada en iyi yapının 
müellifi mimara ya da mimarlara ‘Büyük 
Ödül’ verilecek. Ayrıca, beş yapının müellifi 
mimar ya da mimarlara da ‘Eşdeğer Ödül’ 
verilecek. THBB, ödüllendirmeye katılan 
eserler arasından seçilecek ve sayısı Seçici 
Kurul tarafından belirlenecek eserleri 
sergileyecek ve ‘Türkiye Hazır Beton 
Birliği Mimarlık Ödülleri’ kataloğunda 
yayınlayarak, mimarlık ortamına sunacak. 
Kazananlar, 1 Kasım 2012 tarihinde 
açıklanacak. Ödüller ise 2012 Kasım 
ayında belirlenecek bir tarihte törenle 
verilecek ve arkasından sergi açılışı 
gerçekleştirilecek. Sergi, Mimarlar Odası 
ile yapılacak bir program çerçevesinde 
diğer illerde de sergilenecek. 

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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THBB 2012 Mimarlık Ödülleri Yarışması’nın Seçici Kurulu, Mehmet Konuralp, Nesrin Yatman, Tülin Hadi, Durmuş Dilekçi, Boran 
Ekinci, Özgür Bingöl, Sema Özsaruhan’dan oluşuyor.

1. Mimarlar Odası’na kayıtlı ve üyeliğini sürdüren her mimar, 
Türkiye’de tasarlanmış ve uygulanmış yapılarıyla ödüllere 
katılabilir.

2. Organizasyon Komitesi, katılımcı davetinde bulunabilir ya 
da herhangi bir mimarın önerisi üzerine yarışmacı davet ede-
bilir. 

3. Sergiye katılacak yapıt, Mimarlar Odası Onur Kurulu’nca 
verilmiş bir cezanın konusu olmamalıdır.

4. Sergiye katılacak yapıt, Mimarlar Odası’nca kazanılmış 
aleyhte bir yargı kararının konusu olmamalıdır.

5. Ruhsatsız yapılar ve Mimarlar Odası mesleki denetim ona-
yına sunulmamış yapılar ödüle katılamazlar.

6. Mimarlar Odası MD ÇED raporu yazılmış projeler, ödüle 
katılamaz ve aday gösterilemezler.

7. Her mimar uygulanmış yapıtlarına ilişkin en çok 3 projey-
le, her bir proje için de en çok 4 panoyla katılabilir.

8. Yapıların 1 Ocak 2008 tarihinden sonra tamamlanmış ol-
ması ve daha önceki ödüllendirmeye başvurulmamış olma 
şartı aranacaktır. 

9. Başvuru sahiplerinin 30 Eylül 2012 tarihine dek yarışma 
raportörlüğüne yapıtlarının projelerini teslim etmeleri gerek-
mektedir.

10. Katılımcılar gönderdikleri her yapıt için ayrı başvuru for-
mu doldurmak ve ayrı bir dosya hazırlamak durumundadır. 
Dosyada kataloğun hazırlanması için gerekli olan, yapıta iliş-
kin fotoğraf, yazılı-çizili bilgilerin yer aldığı CD, A4 ya da A3 
formatında baskılar yer alacaktır.

11. Görsel dokümanlar minimum 300 dpi çözünürlükte, en az 
20 cm eninde, TIFF veya JPEG formatındaki dosyalarda, ya-
zılı dokümanlar ise MS Word formatında CD’de sunulmalıdır. 
Dosyasız gönderilen çalışmalar elenmiş sayılacaktır.

12. Panoların sergilenme, taşınma ve korunma kolaylığı için, 
aşağıda belirtilen teknik özelliklere uygun düzenlenmesi ge-
rekmektedir:

- Panolar (rulo) 58 x 160 cm boyutlarında “plotter çıktısı” 
olarak teslim edilecektir. 120/130 gramlık ‘coated paper’ cin-
si plotter kâğıdı tercih edilmelidir. Ayrıca pano tasarımları 
CD’de PhotoShop, Freehand vb formatta yer almalıdır.

- Panolar ekte sunulan format doğrultusunda düzenlenmeli-
dir. Format için www.mimarist.org/thbb2012mimarlikodulle-
ri  adresine bakınız.

13. Panoların sergilenecek duruma getirilmesi için ön ve arka 

yüzlerinin polyester ile kaplanması ve diğer işlemler rapor-

törlük tarafından yapılacaktır.

14. Kargo ile gönderilen panolar teslim tarihinde iletişim ad-

resine ulaşmış olmalıdır.

15. Başvuru için herhangi bir ödeme söz konusu değildir.

16. Yarışmaya gönderilen görsel, pano vb malzemelerin ya-

yın, kullanım ve sergileme hakları yalnızca THBB ve Mimarlar 

Odası’na aittir. Pano ve CD’ler, THBB ve Mimarlar Odası arşi-

vinde saklanacaktır. 

17. Katılımcılar yarışmaya katılmakla şartname hükümlerini 

olduğu gibi kabul etmiş sayılırlar.

Asıl Seçici Kurul Üyeleri

Mehmet Konuralp / Mimar

Nesrin Yatman / Mimar 

Tülin Hadi / Mimar

Durmuş Dilekçi / Mimar

Boran Ekinci / Mimar

Özgür Bingöl / Mimar 

Sema Özsaruhan / Mimar

2012 Mimarlık Ödülleri Takvimi

Duyuru tarihi: 1 Şubat 2012

Son başvuru ve teslim tarihi: 30 Eylül 2012 

Kazananların açıklanması: 1 Kasım 2012 

Ödül töreni, sergi: Kasım 2012

Yarışma Sekreteryası

Türkiye Hazır Beton Birliği 

2012 Mimarlık Ödülleri Raportörlüğü

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Kemankeş Cad. No: 31 Karaköy-Beyoğlu 34425 İstanbul

Tel: 0212 251 49 00

Faks: 0212 251 94 14

e-posta: thbbmimarlikodulleri@mimarist.org

Web: www.mimarist.org/thbb2012mimarlikodulleri

 www.thbb.org

Türkiye Hazır Beton Birliği Mimarlık Ödülleri
Katılım Koşulları
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Türkiye Hazır Be-
ton Birliği (THBB) 
17 Ağustos Depre-
minin 13. Yıl Dönü-
münde bir basın 
açıklaması yaptı.

Türkiye Hazır Be-
ton Birliği Yö-
netim Kurulu 
Başkanı Ayhan 
Güleryüz’ün yaptı-
ğı basın açıklama-
sında şu bilgilere 
yer verildi.

“Türkiye Hazır Beton Birliği üyelerinin ürettiği, Kalite Güven-
ce Sistemi Belgeli hazır betonlarla inşa edilen yapılarımız ile 
depreme her geçen gün daha hazır hale 
geliyoruz. Avrupa standartlarında üreti-
min işareti olan KGS belgeli betonlar ile 
inşa edilen her yapı depreme ve dış etki-
lere karşı dayanıklı ve güvenilir oluyor. 

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) olarak 
yaptığımız araştırmalara göre 1999 yılın-
da 26 milyon m3 beton üretilirken 2011 
yılı itibari ile üretilen beton 90 milyon 
m3’e ulaştı. Bu üretim rakamı ile Türkiye 
Avrupa’da birinci dünyada ise üçüncü sı-
rada yer alıyor. Üretilen 90 milyon m3 be-
tonun 60 milyon m3’ü ise Kalite Güvence 
Sistemi (KGS) tarafından denetleniyor. 

THBB olarak, ülkemizde üretilen betonla-
rın kaliteli olması vazgeçilmez ilkelerimi-
zin başında yer alıyor. THBB, ülkemizin 
çağdaş yapılara ulaşması için hiçbir kar-
şılık beklemeden özveri ile çalışıyor. Üye-
lerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından onaylanmış kuruluş olan Kali-
te Güvence Sistemi (KGS) tarafından yıl-

da 3 kez habersiz ürün, 1 kez ise sistem denetimi ile denetle-
niyor. Türkiye Hazır Beton Birliği üyelerinin tamamı KGS bel-
gesine sahip ve sürekli denetim altında tutuluyor. Ülkemizde 
KGS’den belge alan 350 hazır beton tesisi bulunuyor.

Marmara ve Van depremi ardından THBB olarak bölgelerde 
yaptığımız karot incelemelerinde yapılarda C8 (santimetre-
karede en az 80 kg basınca dayanıklı beton) dayanım sını-
fı betonlar kullanıldığını gördük. ‘Afet Bölgeleri’nde Yapıla-
cak Yapılar Hakkında Yönetmelik’e göre en düşük beton sı-
nıfı ‘C20’ (santimetrekarede en az 200 kg basınca dayanık-
lı beton) olmalıdır. Depremlerin ardından gündeme gelen 
Kentsel Dönüşüm ile yenilenmesi planlanan yapılar arasın-
da kalitesiz beton ile üretilen yapılar da yer alıyor. Kentsel 
Dönüşüm ile 8 milyon konutun yenileneceği ve bunun için 
de 600 milyar gerekeceği tahmin ediliyor. THBB olarak, yeni 
yapılacak yapılarda KGS belgeli beton kullanımının ülkemiz 

yapı stoğunun uzun ömürlü ve dep-
reme dayanıklı olmasına katkı sağla-
yacaktır. Son 100 senede Türkiye’de 
100.000’e yakın vatandaşımızı dep-
remlerde kaybettik.

Türkiye coğrafi konumu ile fay hatları 
üzerinde yer alıyor. Bu nedenle THBB 
olarak depremlerin can ve mal kaybı-
na neden olmaması için çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Depremin önle-
nemez bir doğal afet olmasına karşı, 
yapacağımız her binanın kaliteli, da-
yanıklı ve denetimli betonlar ile inşa 
edilmesi bilincinin oluşturulması için 
gayret ediyoruz. Birlik olarak, ülke-
mizde kayıtsız şartsız tüm hazır be-
ton firmalarının kaliteli beton üret-
mesinin sağlanmasını sosyal sorum-
luluk bilinci ile üstleniyor, beton üre-
timi yapan firmaların tamamını Birli-
ğimiz çatısı altında görmeyi temenni 
ediyoruz.”

KGS Belgeli Betonlar ile 
Depreme Hazırız

We are Ready for 
Earthquake with KGS 
Certified Concretes

Turkish Ready Mixed Concrete Association 

(THBB) has made a statement to the press 

in 13th Anniversary of August 17 Earthquake. 

In the press statement of Board Chairman of 

Turkish Ready Mixed Concrete Association, 

the following information have been given. 

“Each Passing day, we are getting ready for 

the earthquake with our buildings that have 

been constructed with ready mixed con-

cretes that have Quality Assurance System 

Certificate, and have been produced by the 

members of Turkish Ready Mixed Concrete 

Association. With KGS certified concretes, 

which are the signs of production in Eu-

ropean Standards, each building becomes 

durable and safe against earthquake and 

external effects. 60 million m3 of 90 million 

m3 of produced concrete is audited by Qual-

ity Assurance System (KGS).
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Türkiye Hazır Beton Birliği, 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı yeni “İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile ilgili seminer düzenledi.

27 Temmuz 2012 tarihinde THBB’de düzenlenen eğitime Bir-

lik üyesi firmalarda çalışan iş güvenliği sorumluları katıldı. 

Arme Akademi’den Avukat Gökhan Küçük tarafından verilen 

eğitim, İş Güvenliği (İG) alanında son 

dönemde yaşanan gelişmeler ışığın-

da, bu alanın 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu açısından incelen-

mesini, katılımcıların hak, yetki ve so-

rumlulukları hakkında bilgi edinmele-

rini amaçlıyor. Eğitimde; İSG Hukuku-

nun, Türk Hukuk Mevzuatındaki yeri-

nin basitleştirilmiş şematiği, 6331 sa-

yılı İSG Kanunu, Yürürlükte olan ve 

değişecek yönetmelikler ve işletme-

lere getirdikleri, İşveren ve işveren 

vekilinin sorumlulukları, İSG Kurulu-

nun görev, yetki ve sorumlulukları, 

İşçilerin sorumluluk ve hakları, İş ka-

zaları ve meslek hastalıkları, Kanun-

daki yaptırım ve cezalar ve Kanun ay-

rıntıları anlatıldı.

İş kazaları ile bilgilerin verildiği eği-

timde 2002 yılından 2012 yılına kadar 10.500’e yakın ölümlü 

iş kazasının olduğu, 2012 yılının ilk altı ayında en az 378 işçi 

öldüğü belirtildi.

Eğitimde, 20 Haziran 2012 tarihinde TBMM kabul edilen İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30 Haziranda 28339 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak 6331 sayılı Kanun numarası ile 

Çalışma Yaşamında yerini aldığı ifade edildi.

Eğitimde özetle şu bilgilere yer verildi: “Yeni Kanun’da İşçi 

kavramı terkedilmiştir. Yerine, kendi özel kanunlarındaki sta-

tülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam 

edilen gerçek kişi tanımıyla Çalışan kavramı gelmiştir. Türkiye 

sınırları içerisindeki Kamuya ait bütün işyerleri ile; özel sektö-

re ait bütün işyerleri kanun kapsamına alındı. Kamuya ve özel 

sektöre ait bütün işler faaliyet konularına bakılmaksızın ka-

nun kapsamına alınmıştır. Kamu ve özel sektör işverenleri, bu 

işyerlerinde çalışan işveren vekilleri, çırak ve stajyerlerde da-

hil olmak üzere tüm çalışanlar kanun kapsamındadır. TSK, Ge-

nel Kolluk Kuvvetleri ve MİT, Afet ve Acil Durum Faaliyetleri-

nin Müdahale Faaliyetleri, Ev hizmetleri, Kendi Nam ve Hesa-

bına çalışan istihdam etmeden çalışanlar, Hükümlü ve tutuk-

lulara yönelik infaz hizmetleri sıra-

sında, iyileştirme kapsamında yapı-

lan işyurdu, eğitim, güvenlik ve mes-

lek edindirme faaliyetleri istisna ola-

rak yer almıştır.

Eğitimde İşveren Yükümlülükleri ise 

şöyle özetlendi: “Mesleki risklerin ön-

lenmesi için gerekli tedbirleri alacak, 

Eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her tür-

lü tedbiri alacak, İSG organizasyonu 

yapma yükümlülüğü, Gerekli araç ve 

gereçleri sağlayacak, Sağlık ve gü-

venlik tedbirler değişen şartlara uy-

gun hale getirecek, Mevcut durumun 

iyileştirilmesi için çalışmalar yapa-

cak, İşveren İşyerinde alınan iş sağ-

lığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 

uyulmadığını izleyecek, İzleme ve de-

netleme sonucu tespit ettiği uygun-

suzlukları giderecek, İşveren risk değerlendirmesi yapacak 

veya yaptıracak.”

Yeni İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu Eğitimi

New Work Health and Safety 
Act Training                     

Turkish Ready Mixed Concrete Association 

(THBB) has held a seminar regarding the new Nr. 

6331 “Work Health and Safety Act” published in the 

Official Gazette.

The training held on 27 July 2012 in THBB was at-

tended by the work safety superintendents working 

in the firms that are the member of the Association. 

The training provided by Attorney Gökhan Küçük 

from Arme Academy aims at scrutinizing this area 

in terms of Nr. 6331 “Work Health and Safety Act 

and at informing the attendees regarding their 

rights, authorizations, and responsibilities under 

the light of the developments in the field of Work 

Safety (WS). 
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Türkiye Hazır Beton Birliği, hazır beton 

sektöründe de uygulamaya giren KDV 

Tevkifatı ve Yeni TTK konusunda eğitim-

ler düzenledi.

26 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da 

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 

(TÇMB)’nde ve 28 Haziran 2012 tarihin-

de ise İstanbul’da Türkiye Hazır Beton 

Birliği’nde yapılan eğitimlere firma yö-

neticileri ve mali işler sorumluları katıldı.

Eğitim Programı’nın “Hazır Beton Sek-

törü Açısından Yeni KDV Tevkifatı Uygu-

laması ve KDV İadesi Süreçleri” başlıklı 

ilk bölümünde Yeminli Mali Müşavir Hü-

seyin Karslıoğlu ve Yeminli Mali Müşavir Necmi Ulus tarafından 

bilgiler aktarıldı.

Eğitimde, Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulaması hakkında şu 

bilgilere yer verildi: “Hazır beton imal edilip mikserlerle götürü-

lerek kalıplara dökülmesi işi (çimento, çakıl, kum ve suyun trans-

mikserlerle karıştırılarak ve şantiyeye nakledilerek pompalarla 

daha önce hazırlanmış betonarme kalıplara basılması” İnşaat-

Taahhüt İşi olarak sayılmıştır. Hazır be-

ton imal edilip mikserlerle götürülerek 

kalıplara dökülmesi işi yapım işleri olarak 

kabul edilmektedir. Bu nedenle tevkifat-

lara ilişkin genel tebliğlerde belirtilen ku-

rum ve kuruluşlara yapılan hazır beton 

teslimlerinde tevkifat uygulanmaktadır.”

Tevkifatlı İşlerde Katma Değer Vergisi 

İade Uygulaması (Yapım İşleri) hakkında 

ise şu bilgilere yer verildi. “2.000TL’ye 

kadar nakden ve mahsuben iade talep-

leri Vergi İnceleme Raporu, YMM Rapo-

ru ve teminat aranmaksızın yerine geti-

rilir. Mahsuben iade taleplerini; mükel-

lefin kendisinin, ortaklık payı ile orantı-

lı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların 

(komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sıra-

sında uygulananlar dahil vergi borçları ile sosyal sigortalar prim 

borçları ve ferileri için yapılabilmektedir. Mahsup kapsamına, 

tevkifatla ilgili olarak verilen 2 No.lu KDV beyannamesine göre 

tahakkuk eden vergiler de dahildir. 2.000TL üzerindeki iade ta-

lepleri ise YMM Raporu veya Vergi inceleme rapo-

runa göre yerine getirilir. Teminat mektubu verilme-

si halinde ise Teminat mektubu Vergi İnceleme veya 

YMM raporu ile çözülür.” 

Daha sonra Yeni TTK’nın Bozduğu Ezberler (Zorun-

lu Ana Sözleşme Değişiklikleri) başlıklı ikinci bölüm-

de Hukuk Müşaviri Hasan Karslıoğlu tarafından bil-

giler sunuldu.

Tevkifat Uygulaması Nedir? 

Maliye Bakanlığı vergi alacağını emniyet altına alın-

ması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanla-

rı verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine 

sahiptir. Bu yetki ile Katma Değer vergisinde tevki-

fat uygulanmaktadır. KDV tevkifat uygulaması, teslim 

veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, 

teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil bu iş-

lemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya ta-

mamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip öden-

mesidir. 

KDV Tevkifatı ve 
Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimi

VAT Stoppage and the New 
Turkish T rade Ac t T raining                     

Turkish Ready Mixed Concrete Association has 

organized trainings regarding the VAT Stoppage 

and the New TTK, which have been put into 

practice in ready mixed concrete sector, as well.

Company executives and financial affairs 

responsibles have participated in the trainings, 

which have been organized in Ankara in Turk-

ish Cement Producers Association (TCMB) on 

June 26, 2012 and in Istanbul in Turkish Ready 

Mixed Concrete Association on June 28, 2012.
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