
Türkiye Hazır Beton Birliği kuruluşunun

30. yılını kutladı

ERMCO ve THBB Başkanı Yavuz Işık

1988 yılından bu yana Türkiye’de standartlara uygun be-

ton üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygulamalarının 

sağlanması için çalışan Türkiye Hazır Beton Birliği 30. yaşı-

nı gala yemeği ile kutladı. Gala yemeğinde konuşan Avrupa 

Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB 

Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 

Türkiye Hazır Beton Birliğinin 30 ya-

şında, genç ve dinamik; aynı zaman-

da ne istediğini bilen, deneyimli, ulu-

sal ve uluslararası olarak kendine yer 

edinmiş prestijli bir kuruluş olduğunu 

söyledi. 

Türkiye’de 30 yıldır standartlara uy-

gun beton üretilmesi ve inşaatlarda 

doğru beton uygulamalarının sağlan-

ması için çalışan Türkiye Hazır Beton 

Birliği (THBB) 30. yaşını coşkuyla 

kutladı. 20 Ekim 2018 tarihinde İs-

tanbul Swissotel’de düzenlenen gala 

yemeğine THBB üyesi hazır beton 

üreticilerinin ve ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarının yanı sıra çimento, ag-

rega ve kimyasal katkı sektörlerinin 

ve yan sanayi firmalarının temsilcileri katıldı.

Gala yemeğinde konuşan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERM-

CO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, birkaç ide-

alist beton üreticisinin bir araya gelerek kurmuş olduğu Tür-

kiye Hazır Beton Birliğinin bugün 

gelmiş olduğu noktanın haklı gu-

rurunu yaşadıklarını ifade ederek 

Birliğin 30 yıldır yaptığı çalışmaları 

özetledi.

Otuz yılın bir kuruluş için hiç azım-

sanmayacak bir süre olduğunu 

ifade eden Yavuz Işık, “Türkiye 

Hazır Beton Birliği, 30 yaşında, 

genç ve dinamik; aynı zamanda 

ne istediğini bilen, deneyimli, ulu-

sal ve uluslararası olarak kendine 

yer edinmiş prestijli bir kuruluştur. 

Türkiye Hazır Beton Birliği, beton 

sektörümüzü en iyi şekilde temsil 

etme amacıyla yola çıkmış, zaman içerisinde beton teknoloji-

Turkish Ready 

Mixed Concrete 

Association 

celebrates 

30th year of 

incorporation

Working to ensure that con-

crete is produced in compli-

ance with the standards and 

accurate concrete applications 

are conducted in constructions 

in Turkey since 1988, Turk-

ish Ready Mixed Concrete 

Association (THBB) has 

celebrated its 30th age with a 

gala dinner. 

In his speech in the 

gala dinner, Yavuz Işık,  

President of the Boards 

of Directors of European  

Ready Mixed Concrete 

Organization (ERMCO) 

and THBB, said, “Turkish 

Ready Mixed Concrete 

Association is a 30 year-old 

young and dynamic institu-

tion and at the same time 

experienced, aware of its 

own mind, and prestigious, 

having established pres-

ence internationally.”
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lerindeki değişimin ve araştırmaların bir parçası olmuştur. 30 

yıllık geçmişinde, beton üreticilerimizin sorunları ve hakları 

konusunda söz söylemiş, sektörümüzün ilerlemesi için ulusal 

ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütmüş, standartlara 

uygun hazır betonun daha fazla tanınması ve yaygınlaşması 

için çaba göstermiştir.” dedi.

THBB’nin üzerinde yükseldiği birikim ve deneyimin verdiği 

güçle bugün birçok alanda söz söylediğini ve sektöre katkı 

sunduğunu ifade eden Yavuz Işık konuşmasına şöyle devam 

etti: “THBB düzenlediği mesleki eğitimler ile bu ülkede be-

ton ve inşaat alanında büyük bir açığı kapatmakta, teknik 

kaliteyi artırmaktadır. Türkiye’de sınıfında bir ilk olan labo-

ratuvarında yürüttüğü deneylerle ve teknik görüş yazılarıyla 

beton ve inşaat sektörünün yanında olup üretim kalitesinin 

artmasına öncülük etmektedir. THBB, sektörümüze 30 yılda 

on altı binin üzerinde kalifiye teknik personel kazandırmıştır. 

1995 yılında kurmuş olduğu Kalite Güvence Sistemi ile hazır 

betonda standartlaşmanın önemine dikkat çekip hazır beton 

üreticilerini belgelendirmiştir ve beton kalitesini artırmak ve 

standartlara uygun üretimi yaygınlaştırmak için çalışmaları-

na devam etmektedir.” dedi. 
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THBB’nin Türkiye’nin en prestijli mimarlık yarışmalarından bi-

rinin düzenlenmesinde yer aldığını, betonun yapılarda yara-

tıcı kullanımını teşvik ederek ödüllendirdiğini belirten Yavuz 

Işık, “THBB, yenilikçi bir bakış açısı ile betonun bir malzeme 

olarak gerçek potansiyelinin anlaşılması için çalışmaktayız. 

Henüz başka ülkelerde sayılı örnekleri varken, THBB, ülke-

mizdeki çevreye duyarlı kuruluşları ödüllendirerek, sektörü-

müzde bir ilke imza atmıştır. Sektörümüzün çevre bilinci ve 

duyarlılığı ne kadar yüksek bir sektör olduğunu halkımıza ve 

sanayicilerimize göstermenin imkânını yaratmıştır. Bu adımı 

ile birlikte başka ülkelere örnek olmuştur.” dedi. 

Konuşmasında THBB’nin sürdürülebilirlik alanındaki çalışma-

larına da değinen Yavuz Işık, “THBB, bugün yine firma gü-

venilirliğini ve prestijini artırıp doğru beton üretiminin kay-

nakların verimli kullanılmasıyla ne kadar bağlantılı olduğunu 

göstermek adına büyük bir adım atmış, Beton Sürdürülebi-

lirlik Konseyinin Bölgesel Sistem Operatörü olarak bu yeni 

sistemi ülkemize ve bölgemize getirmekte öncülük etmiştir.” 

dedi.   

THBB’nin hep daha ileriye bakan vizyonuyla Türkiye’de ve 

dünyada sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmek için çalış-

tığını vurgulayan Yavuz Işık, “THBB, Türkiye ile sınırlı kal-

mayıp Avrupa hazır beton sektörüne yön veren bir kuruluş 

olma yolunda ilerlemektedir. Yapabileceklerimiz; vizyonu-

muz ve çalışkanlığımızla sınırlıdır. 1991 yılında Avrupa Hazır 

Beton Birliği ERMCO üyesi olduğumuzda hayal gibi görüne-

bilecek birçok başarı Türkiye Hazır Beton Birliği hanesine 

yazılmış durumdadır. Birliğimiz, son dört yıldır Avrupa Hazır 

Beton Birliği (ERMCO) başkanlık komitesinde yer almakta-

dır. 2016’dan bu yana da Avrupa Hazır Beton Birliğine baş-

kanlık etmektedir. Bu elbette ki bizim için yeterli değildir. 

Beton üreticilerimizin de desteğiyle, Birliğimizin önünde 

daha gidilecek çok mesafe vardır. Temelimizi ve gücümüzü 

sektörümüzün bu topraklardaki sağlam zeminine yaslarken, 

yüzümüzü hep ileriye ve daha iyiye dönmek, sadece ülke-

mizde değil dünya piyasalarında öncülük etmek hedefiyle 

ilerlemekteyiz.” dedi.
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Yavuz Işık konuşmasını, THBB’yi örnek bir sektörel kuruluş 

hâline getiren, düşünen, tartışan, elini taşın altına koyan, 

sektörümüzün gelişimine katkı sağlayan ve hiçbir zaman 

desteklerini esirgemeyen Birliğin değerli üyelerine ve değer-

li çalışanlarına, Birliğin kurucu üyelerine, eski başkanlara ve 

bugüne kadar görev yapmış yönetim ve denetim kurulu üye-

lerine teşekkür ederek noktaladı.

Sunuculuğunu ünlü spiker Duygu Demirdağ’ın yaptığı 

THBB’nin 30. yıl gala yemeğinde, Türkiye Hazır Beton Birliği-

ne emeği geçmiş isimler de unutulmadı. THBB kurucu üyele-

rinden Ertan Tanören plaketini Başkan Yavuz Işık’ın elinden 

aldı. Ardından THBB’de 10 yılı aşkın süredir Yönetim Kurulu 

üyeliği yapan Halit İnci, Abdürrahim Eksik, Kenan Kurban, 

Cemalettin Danış, Sadık Kalkavan’a ve Başkan Yavuz Işık’a 

plaket takdim edildi. Plaket töreninin ardından plaket alan 

değerli isimler ve mevcut yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 

hatıra fotoğrafları çekildi.

Gecenin finalinde ise TriOnStage grubu sahneye çıkarken 

ilerleyen saatlerde Türk Müziği’nin güçlü sesi Ferhat Göçer 

sevilen şarkılarını davetliler için seslendirdi.

Cemalettin Danış, Yavuz Kavan, Hulusi Demir, Şevkettin Sonay, Abdürrahim Eksik, Kenan Kurban, Halit İnci, Onurhan Kiçki, 

Yavuz Işık, Ertan Tanören, Mutlu Ünal, Avni Çomu, Cüneyt Ertuğrul, Mehmet Kozikoğlu, Necip Naci Doğru, Kağan Eren, Mürsel 

Öztürk, Yaşar Karslı, Ayhan Paksoy, İrfan Kadiroğlu, Sadık Kalkavan.
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Abdürrahim Eksik, Kenan Kurban, Şenol Üçüncü, Mustafa Ulucan, Halit İnci, Yavuz Işık, Adem Genç, Fatih Vardar, Mehmet Ali 

Onur, Cemalettin Danış, Kamil Grebene, Sadık Kalkavan.

Ferhat Göçer
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Beton Sürdürülebilirlik Konseyi Toplantıları 

THBB’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı

Dünyada ve Avrupa’da beton, çimento ve 

agrega sektörlerine ve sürdürülebilirlik po-

litikalarına yön verenler İstanbul’da buluştu. 

Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (Concrete 

Sustainability Council) Genel Kurulu, Bölge-

sel Sistem Operatörleri Toplantısı ve Belge-

lendirme Kuruluşları Toplantısı Türkiye Ha-

zır Beton Birliğinin (THBB) ev sahipliğinde 

İstanbul’da düzenlendi. 

Toplantıya, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi 

Başkanı Alexander Röder (CEMEX), Beton 

Sürdürülebilirlik Konseyi Başkan Yardımcısı 

Christian Artelt (HeidelbergCement), Beton 

Sürdürülebilirlik Konseyi Proje Koordinatö-

rü Stefan van Uffelen, Cristiana Ciaraldi Jo-

livet (WBCSD – CSC), Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve 

THBB Başkanı Yavuz Işık, THBB Genel Sekreteri Aslı Özbora 

Tarhan, Türkiye Hazır Beton Birliği KGS İktisadi İşletmesi Di-

rektörü Selçuk Uçar, Andreas Tuan Phan (BTB), Richard Frost 

(CRH), Peter Devylder (Fedbeton), Bert De Schrijver (Fedbe-

ton), Danny Vermeulen (Kiwa), Michael Scharpf (LafargeHol-

cim), Lorenzo Orsenigo (ICMQ), Manuel Mari (ICMQ), Ron Lep-

pers (SGS), Manos Tzanis (Titan) ve Ron Peters (VOBN) katıldı. 

Betonstar’ın ana sponsorluğunda dü-

zenlenen Beton Sürdürülebilirlik Kon-

seyi Genel Kurulu 8 Kasım 2018 tari-

hinde Divan İstanbul otelinde yapıldı. 

Beton Sürdürülebilirlik Konseyi Bölge-

sel Sistem Operatörleri Toplantısı ve 

Beton Sürdürülebilirlik Konseyi Belge-

lendirme Kuruluşları Toplantısı ise 9 

Kasım 2018 tarihinde THBB’nin Kava-

cık Merkez Ofisi’nde gerçekleştirildi.

Beton Sürdürülebilirlik Konseyi Genel 

Kurulunun açış konuşmasını yapan 

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve 

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 

Işık, “Avrupa Hazır Beton Birliği ve Tür-

kiye Hazır Beton Birliği Başkanı olarak sizleri İstanbul’a davet 

etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye’de bu önemli 

kuruluşun Genel Kurul toplantısına ev sahipliği yapmaktan 

memnuniyet ve gurur duyuyorum.” dedi.

Türkiye Hazır Beton Birliği ve faaliyetleri hakkında bilgiler ve-

ren Yavuz Işık konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Beton, çimento ve agrega için küresel ve güvenilir bir ser-

tifikasyon sisteminin sektörümüze çok sayıda fayda sağla-

Concrete Sustainability 

Council meetings held in 

Istanbul, hosted by THBB

Those who steer the concrete, cement, 

and aggregate sectors and sustainability 

policies in Europe and the world have 

come together in Istanbul. The Gen-

eral Assembly meeting of the Concrete 

Sustainability Council, Regional System 

Operators meeting, and Certification 

Bodies meeting have been held in Istan-

bul as hosted by Turkish Ready-Mixed 

Concrete Association  (THBB).
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yacağına inanan THBB, Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin 

bir üyesi oldu ve bundan hemen sonra 2017’de Türkiye’nin 

bölgesel sistem operatörü olarak atandı. THBB, Türkiye ve 

dünya için daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor. Tüm 

beton değer zincirinin daha sürdürülebilir hâle gelmesine 

yardımcı olan, bütün tesisler için somut değer yaratan ve bü-

tün paydaşlarımızla olan ilişkiye daha fazla güven sağlayan 

küresel bir sistem olarak Sorumlu Kaynak Kullanımı Sistemi 

Belgelendirmesi’ni tesis etmesi için Beton Sürdürülebilirlik 

Konseyini desteklemek tam hedefimizdir. Üyelerimizin ba-

zıları zaten belge almak için başvurdu. 2017 yılında 4 fark-

lı Türk firması tarafından 10 lisans satın alınmıştır. İki ayda 

bir yayımlanan dergimiz, web sitemiz, sosyal medya hesap-

larımız, basın bültenleri ve çeşitli şehirlerde düzenlediğimiz 

seminerler ile bu sistemin tanıtımını gerçekleştirmekteyiz.” 

dedi.

Genel Kurul gündemine değinen Yavuz Işık, konuşmasını 

şöyle sürdürdü: “Bu yıl içinde kaydedilen aşamalar hakkında 

daha detaylı bilgi edinme fırsatımız olacak. Teknik Kılavuzun 

yeni versiyonunun detayları ve paydaşların değerlendirme-

leri sunulacak. Ardından, Konsey yönetimiyle ilgili değişik-

liklere odaklanacağız. Daha sonra 2019’un taslak bütçesini 

tartışacağız. Ardından yeni Başkan ve Başkan Yardımcıları 

seçilecek ve Danışma Komitesi kurulacak. Öğleden sonra, 

yeni web sitesi, iletişim çalışmaları hakkında güncel bilgiler 

alacak, pazarlama ve iletişim planı konularında bilgi sahibi 

olacağız. Son olarak, 2019 yılı için çalışma planı ve Beton Sür-

dürülebilirlik Konseyi Değerlendirme Aracı (CSC Tool Box) ile 

ilgili güncellemeler tanıtılacak. Sorumlu Kaynak Kullanımı 

Sistemi’nin inşaat sektörü için vazgeçilmez bir sistem oldu-

ğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu nedenle, Beton 

Sürdürülebilirlik Konseyini ve Konseyin faaliyetlerini destek-

lemeye devam edeceğiz.”

Beton Sürdürülebilirlik Konseyi Genel Kurulunda yapılan se-

çimde Beton Sürdürülebilirlik Konseyi Başkanlığına Christian 

Artelt seçilirken, Michael Scharpf ve CRH’den daha sonra be-

lirlenecek bir temsilci ise Başkan Yardımcılığı görevini yürü-

tecek.

BETON SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONSEYİ  

(CONCRETE SUSTAINABILITY COUNCIL – CSC)  

GENEL KURULU, BÖLGESEL SİSTEM OPERATÖRLERİ 

VE BELGELENDİRME KURULUŞLARI TOPLANTILARI

ANA SPONSORU
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Antalya’da “Beton Teknolojileri ve

Doğru Beton Uygulamaları Semineri” 

gerçekleştirildi

Umut Turan

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tara-

fından Antalya’da “Beton Teknolojileri ve 

Doğru Beton Uygulamaları Semineri” dü-

zenlendi. Kaliteli beton üretimi ve beton 

uygulamasının doğru yapılması amacıyla 

düzenlenen Seminere, Antalya ve çevre il-

lerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının tem-

silcileri, inşaat mühendisleri, müteahhitler, 

mimarlar, yapı denetim kuruluşlarının tem-

silcileri ve hazır beton tesislerinin yetkilileri 

katıldı.

Kuruluş tarihi olan 1988 yılından bu yana 

Türkiye’de kaliteli betonun üretilip kullanıl-

ması için önemli çabalar gösteren Türkiye 

Hazır Beton Birliği (THBB), bu amaçla yap-

mış olduğu çok sayıda etkinliğin yanı sıra 

“Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uy-

gulamaları” konulu seminerler düzenliyor. 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde periyodik 

olarak gerçekleştirilen bu seminerler ile müteahhitler, mi-

marlar, mühendisler başta olmak üzere beton kullanıcılarına; 

betonla ilgili kamu idarelerinin yetkililerine; yapı denetim ku-

ruluşu temsilcilerine ve beton üreticilerine betonun doğru uy-

gulamalarının anlatılması hedefleniyor.

THBB’nin 2017 yılında başlattığı seminerler dizisinin onuncu-

su 28 Eylül 2018 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Antalya 

Şubesi’nde yapıldı. İMO Antalya Yönetim Kurulu Üyesi Umut 

Turan’ın açış konuşmasıyla başlayan Seminer’e inşaat mühen-

disleri, müteahhitler, mimarlar ve beton üreticileri yoğun ilgi 

gösterdi. Seminer kapsamında,  THBB Genel Sekreteri Aslı Öz-

bora Tarhan; “Türkiye’de ve Dünyada Hazır Beton Sektörün-

deki Son Gelişmeler”, İTÜ İnşaat Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. 

Mehmet Ali Taşdemir “Beton Teknolojisinde Son Gelişmeler”; 

THBB Kalite Güvence Sistemi Direktörü Selçuk Uçar ise “Be-

tonda Kalite Denetimleri” başlıklı birer sunum gerçekleştirdi.

Türkiye, beton üretiminde Avrupa’nın lideriyken, dünyanın 

üçüncü en büyük hazır beton üreticisidir

Seminer’de Türkiye’de ve dünyada hazır beton sektöründeki 

son gelişmeleri aktaran THBB Genel 

Sekreteri Aslı Özbora Tarhan: “Hazır 

beton sektörü 2017 yılı itibarıyla 115 

milyon metreküplük üretim ve 20,7 

milyar TL’nin üstünde gelir hacmiyle in-

şaat sektörünün en önemli parçasıdır. 

Türkiye, beton üretiminde 2009’dan 

bu yana Avrupa’nın lideriyken, Çin ve 

ABD’nin ardından dünyanın üçüncü en 

büyük hazır beton üreticisidir. Hazır be-

ton sektörü, bu performansı ve 44 bini 

aşan istihdam hacmiyle ülke ekonomi-

sine büyük katkı sağlamaktadır.” dedi. 

Kaynakların Sorumlu Kullanımı Bel-

gelendirme Sistemi’ne başvurular 

başladı

2016 yılında THBB Başkanı Yavuz Işık 

ile ERMCO Başkanlığının Türkiye’ye ta-

şındığı ifade eden Aslı Özbora Tarhan: 

“Concrete Technologies 

and Accurate Concrete 

Applications Seminar” 

held in Antalya

A “Concrete Technologies and Accurate 

Concrete Applications Seminar” has been 

organized by Turkish Ready Mixed Con-

crete Association (THBB) in Antalya. In 

the seminar organized for quality concrete 

production and accurate performance of 

its application, the representatives of the 

public institutions and organizations in 

Antalya and neighboring provinces, civil 

engineers, contractors, architects, repre-

sentatives of the construction inspection 

institutions, and authorized personnel 

of the ready mixed concrete facilities 

participated.
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Aslı Özbora Tarhan

“2017 yılında Birliğimiz, Beton Sürdürebilirlik Konseyinin (The 

Concrete Sustainability Council) kurduğu ‘Beton Sorumlu Kay-

nak Kullanımı Belgelendirme Sistemi’nin ‘Bölgesel Sistem Ope-

ratörü’ olmaya hak kazanırken THBB Kalite Güvence Sistemi 

de bu sistem içerisinde görev alacak ‘Belgelendirme Kuruluşu’ 

oldu. THBB olarak, Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelen-

dirme Sistemi’nin adaptasyon sürecini bu yıl tamamladık. 

Üye firmalarımız da hazır beton tesislerini belgelendirmek için 

ilk adım olan lisans alma sürecine başladı. Bu firmalarımıza yö-

nelik sistemle ilgili bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Be-

ton üreticileri, CSC Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgesi’ni 

alarak tesislerinin sürdürülebilirlik performansını belgeli bir 

şekilde ortaya koyabilecek ve sürdürülebilirlik konusundaki 

üstünlüklerini iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde gösterebile-

cek.” dedi.

Geçirimli betonun pek çok çevresel faydası bulunuyor

Hazır beton sektöründeki son teknolojik gelişmelerden bah-

seden THBB Genel Sekreteri Aslı Özbora Tarhan, 2018 yılın-

da Birliğimiz ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen 

Kurulu Başkanlığının çalışmalarıyla “Geçirimli Beton Kılavu-

zu” hazırlanmıştır. Kılavuz’un hazırlanmasının ardından T.C. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski Müsteşarı Prof. Dr. Musta-

fa Öztürk’ün katılımıyla 25 Nisan 2018 tarihinde İzmir’de ilk 

Geçirimli Beton Semineri’ni düzenledik. Haziran ayında da T.C. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Yerleşkesinde geçirimli 

beton uygulaması yapıldı. Kaldırımlara uygulanan geçirimli be-

ton ile kaldırımlara gelen yağmur suları geçirimli beton taba-

kadan geçerek bir alt katmandaki borular vasıtasıyla yağmur 

bahçelerini sulayacak. Geçirimli beton, geleneksel betondan 

farklı olarak birbirine bağlı boşluklar içeren bir betondur. Be-

Mehmet Ali Taşdemir

ACTIVITIES ETKİNLİKLER

21September - October • 2018 • Eylül - Ekim   HAZIR BETON   



tonda sadece iri agrega, özellikle de kırmataş daha fazla kulla-

nılmakta, ince agrega kullanılmamaktadır. Böylece geleneksel 

betona göre daha çok hava ve su geçirimliliği sağlanmaktadır. 

Geçirimli beton, “geçirimli kumsuz beton” veya “poroz beton” 

olarak da adlandırılmaktadır. Geçirimli beton kaplamaların 

kullanılmasının çok sayıda çevresel ve ekonomik faydaları 

bulunmaktadır. İklim değişikliğinin olumsuzluklarından biri de 

aşırı yağışlardır. Bu aşırı yağışlar, kentlerimizde can ve mal 

güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde, 

yağan yağmur ve eriyen kar sularının toprak tarafından emil-

mesinin zorlaştığı görülmektedir. Tüm bunlara çözüm olarak 

ise geçirimli betonun; yağmur sularını toprakla buluşturarak 

aşırı yağışların neden olduğu sel baskınlarını azaltmak, yer altı 

sularının yenilenmesine olanak sağlamak gibi pek çok çevresel 

faydası bulunmaktadır.” dedi.

İTÜ İnşaat Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir 

Seminerde, beton bileşenleri, betonun üretimi, yerleştirilme-

si ve bakımı ile ilgili bilgiler vererek “Günümüzde beton alıcısı 

sadece basınç dayanımını ve işlenebilirliği değil betonun daha 

ileri düzey teknik özelliklerini bildirerek hazır beton talebinde 

bulunabilir.” dedi.

Betonun üretim aşamasından şantiyelerde kullanımına kadar 

kalite denetimlerinin nasıl yapılacağı konusunda bilgi veren 

THBB Kalite Güvence Sistemi Direktörü Selçuk Uçar, kentsel 

dönüşüm mevzuatıyla gündeme gelen mevcut yapılardaki 

beton kalitesinin ölçümü konularına değindi. Konuşmasında 

Kalite Güvence Sisteminin önemine vurgu yapan Selçuk Uçar, 

“Beton kalitesindeki en önemli unsur, beton üretim yerinin ve 

sisteminin uygun olmasıdır. Bu nedenle beton alırken, betonun 

KGS denetiminden geçmiş olması aranmalıdır.” dedi.

Konuşmasında KGS’nin çevre ve iş güvenliği konusundaki 

yeni belgelendirmeleri hakkında bilgi veren KGS Direktörü 

Selçuk Uçar, “KGS Çevre Belgelendirmesi’ ile ‘KGS İş Sağlığı 

ve Güvenliği Belgelendirmesi’ için başvuru yapan hazır beton 

tesisleri, bağımsız ve etkin bir denetimden geçerek çevre ve 

iş güvenliği konularında üstünlüklerini ve kalitelerini tescil et-

tirmiş olacak. Belgelendirme süreçlerinde hazır beton tesisle-

rinin çevre ve iş güvenliği konularında mevzuatın son haline 

tam uyumlu olup olmadığının denetlenmesi ön şart olarak yer 

almaktadır. Böylece tesisler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-

rafından yapılacak çevre denetimlerine ve Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığınca yapılacak iş teftişlerine de tam hazırlık 

sağlayarak eksikliklerini giderme yolunda hizmet almış olacak. 

Denetimler, mevzuata uyumun yanı sıra hazır beton sektörü-

ne özgü iyi uygulamaları teşvik edecek unsurları da içeriyor. 

Böylece tesisler, denetimler sonrası iyileştirme yapılabileceği 

konularda bilgi sahibi olacak.” dedi.
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Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) İs-

tanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından 

yürütülen Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul 

Mali Destek Programı kapsamında başvur-

duğu “Türkiye Hazır Beton Birliği Beton 

Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danış-

ma Merkezi” başlıklı projesi  başarılı bulu-

narak destek almaya hak kazandı.

Proje hedefleri doğrultusunda THBB bün-

yesinde hazır beton üreticilerine ve inşaat 

sektörüne araştırma, geliştirme ve tekno-

lojik danışma hizmetleri sunulmasını sağ-

layacak bir merkez oluşturulacak. Kurula-

cak merkezde üzerinde çalışılacak AR-GE 

proje konuları, sektörden gelen talepler 

ile belirlenecek. Akademisyenler ve sektör 

temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu 

aracılığıyla AR-GE projeleri ve danışmanlık 

hizmetleri yönlendirilecek.

İSTKA Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kap-

samında kabul edilen “Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araş-

tırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma Merkezi” projesi 1 Ekim 

2018 tarihinde başladı. İSTKA tarafından desteklenen projenin 

ilk izleme toplantısı 3 Ekim 2018 tarihinde THBB’nin Kavacık 

Ofisi’nde yapıldı. İlk izleme toplantısına, İSTKA Proje Uzmanı 

Yasemen Özlem Mailoğlu, İSTKA Proje Mali İşler Uzmanı Erdinç 

Yılmaz, THBB Genel Sekreteri Aslı Özbora Tarhan, THBB Yapı 

Malzemeleri Laboratuvarı Danışmanı Prof. Dr. Sabriye Pişkin, 

THBB Kimya Laboratuvarı Müdürü Dr. 

Eyüp Eren, THBB Kalibrasyon Laboratu-

varı Müdürü Arda Işık ve THBB Mali İşler 

Müdürü Esra Şaşmaz katıldı.

“Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştır-

ma Geliştirme ve Teknoloji Danışma Mer-

kezi” projesinin proje ortakları ve iştirak-

çileri ile birlikte açılış toplantısı ise 11 Ekim 

2018 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi 

Davutpaşa Kampüsü’ndeki TeknoPark’ta 

yapıldı. Toplantıya THBB adına THBB Ge-

nel Sekreteri Aslı Özbora Tarhan (Proje 

Koordinatörü), THBB Kimya Laboratuvarı 

Müdürü Dr. Eyüp Eren (Proje Koordinatör 

Yrd.), THBB Mekanik Laboratuvarı Müdü-

rü Cenk Kılınç, THBB Kalibrasyon Labo-

ratuvarı Müdürü Arda Işık; Yıldız Teknik 

Üniversitesi adına Prof. Dr. Sabriye Pişkin, 

Prof Dr. Mehmet Burçin Pişkin, Doç. Dr. Emek Möröydor Derun; 

İBB İSTAÇ adına Emre Batan, Gökberk Solmaz; İstanbul Teknik 

Üniversitesi adına Prof. Dr. Hulusi Özkul katıldı.

“İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Türkiye Ha-

zır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danış-

ma Merkezi” Projesi kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği 

İstanbul Kalkınma Ajansı veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk 

Türkiye Hazır Beton Birliğine aittir”

THBB Concrete Research 

Development and 

Technological Consultancy 

Center project has been 

entitled to receive grants  

The project titled “Turkish Ready Mixed 

Concrete Association Concrete Research 

Development and Technological Consul-

tancy Center” for which Turkish Ready 

Mixed Concrete Association (THBB) had 

made an application within the scope of the 

Innovative and Creative Istanbul Finan-

cial Support Program being executed by 

Istanbul Development Agency (İSTKA) 

has been deemed successful and entitled to 

receive a grant.

THBB Beton Araştırma Geliştirme ve 
Teknoloji Danışma Merkezi projesi destek 
almaya hak kazandı
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Türkiye Hazır Beton Birliği, hazır beton 

sektöründe tecrübelerin belgelendiril-

diği, nitelikli iş gücünü artırma adına 

çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Hazır 

Beton Birliği İktisadi İşletmesi Mesle-

ki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi 

(THBB MYM), Türkiye İnşaat Sanayici-

leri İşveren Sendikası (İNTES) ile birlik-

te hazır beton sektörüne yönelik ulusal 

yeterlilik belgelendirmesi için çalışıyor.

THBB MYM ve İNTES iş birliğinde ha-

zırlanan “Beton Pompa Operatörü” 

ulusal yeterliliği tamamlanırken “Be-

ton Transmikser Operatörü” ve Beton 

Santral Operatörü” meslek grubunun 

uygulanabilir hâle getirilebilmesi için gerekli olan çalışmalar 

başladı. Beton Pompa Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek 

Standardı MYK İnşaat Sektör Komitesinin incelemesinden 

sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe girdi. 

THBB MYM, “Beton Pompa Operatörü” ulusal yeterliliği bel-

gelendirmesi yapmak üzere çalışmaları-

na devam ediyor.

THBB MYM hakkında

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşlet-

mesi Mesleki Yeterlilik ve Belgelendir-

me Merkezi (THBB MYM), 22 Eylül 2014 

tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 15 

Ekim 2015 tarih ve 29503 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanmış olan Mesleki Ye-

terlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlen-

dirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’nde 

yer alan esaslara uygun sınav yapmak ve 

personel belgelendirme hizmeti vermek 

amacıyla Türk Akreditasyon Kurumu 

(TÜRKAK) tarafından 15/01/2016 ta-

rihinde akredite edilmiş olan THBB MYM, Mesleki Yeterlilik 

Kurumu (MYK) tarafından 24/05/2016 tarihinde Betonarme 

Demircisi (11UY0012-3) ve Betoncu (12UY0049-3) ulusal ye-

terliliklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilen-

dirilmiştir.

MYK publishes “Concrete 

Pump Operator” national 

competence  

Turkish Ready Mixed Concrete Association 

continues its works on increasing the quali-

fied workforce, where the experiences in the 

ready mixed concrete sector are certificated. 

Turkish Ready Mixed Concrete Association 

Professional Competence and Certifica-

tion Center (THBB MYM) is working for 

national competence certification for the 

ready mixed concrete sector jointly with 

Turkish Employers’ Union of Construction 

Industrialists (İNTES).

MYK, “Beton Pompa Operatörü” ulusal 
yeterliliğini yayımladı
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen 

inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki 

mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır 

Beton Endeksi” 2018 Ekim Ayı Raporu’nu açıkladı. Eylül ayın-

da, bütün ayların en düşük performansını sergileyen Faaliyet 

Endeksi, ekim ayında toparlanmaya başladı. Bütün endeksle-

rin halen eşik değerin altında olması ise inşaatta işlerin yo-

lunda gitmediğine işaret etti.

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) 

hazırladığı Hazır Beton Endeksi Ekim 

Ayı Raporu’na göre Faaliyet Endeksi 

eylül ayında, bütün ayların en düşük 

performansını sergiledikten sonra 

ekim ayında toparlanmaya başladı. 

Yıl içindeki 5 aylık daralmadan son-

ra faaliyette kısmi bir hareketlilik 

göze çarptı. Ancak bütün endeksle-

rin halen eşik değerin altında olması 

inşaatta işlerin yolunda gitmediğine 

işaret etmektedir. Rapor, inşaat sek-

törüne güvenin oldukça düşük oldu-

ğunu ortaya koydu.

Hazır Beton Endeksi Ekim Ayı 

Raporu’na göre 4 endeks değeri de, önceki yılın aynı dönemi-

ne göre düşüş sergiledi. Özellikle Faaliyet Endeksi’nin, geçen 

yılın aynı dönemine göre %2,3 azalması, geride bıraktığımız 

ekim ayında geçen yıla kıyasla inşaat faaliyetleri noktasın-

da yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi. Hem Güven hem 

de Beklenti Endeksi’ndeki azalma, mali piyasalardaki kısmi 

olumlu havanın reel sektör tarafında yansımasının henüz 

başlamadığını ortaya koydu.

İnşaat sektörüne yönelik tedbirlerin yıl sonuna kadar uza-

tılması yerinde bir karardır

Hazır Beton Endeksi Ekim Ayı Raporu’nun sonuçlarını değer-

lendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yö-

netim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Faaliyet Endeksi’nin ekim 

ayında toparlanmaya başladığını ancak bütün endekslerin 

halen eşik değerin altında olmasının inşaatta işlerin yolunda 

gitmediğine işaret ettiğini ifade etti.

Hükûmetin inşaat sektörüne yönelik aldığı tedbirleri değer-

lendiren Yavuz Işık, “İnşaat sektörüne yönelik tedbirlerin yıl 

sonuna kadar uzatılmasının yerinde bir karar olarak değer-

lendiriyoruz. Şu dönemde önemli olan ekonomide sağlıklı ve 

sürdürülebilir bir büyüme trendini hayata geçirmektir. Bunun 

için inşaat sektöründe planlı, kapsamlı bir modelin hayata 

geçirilmesi gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanımız 

Murat Kurum tarafından açıklanan Mekânsal Strateji Planı, 

planlama için doğru bir başlangıç olabilecektir. Çalışmasına 

başlanan bu plan ile sanayiye arazi ihtiyacının giderilmesin-

den başlayıp şehirlerin yeniden şekillendirilmesine kadar ge-

niş bir çerçevede planlama yapılabilecektir. Söz konusu plan 

çerçevesinde Türk inşaat sektörünün gelişim ve dönüşümü-

nün yol haritası, inşaat ve bağlantılı bütün sektörleri içerecek 

şekilde belirlenmesi gerekmektedir.” dedi.

Grafik-1: Endeks Değerleri

Grafik-2: Endeks Değerlerindeki Değişim  
(Önceki Yılın Aynı Ayına Göre, %)

 

Construction sector 

near-missing the 

bottom…  

Turkish Ready Mixed Concrete 

Association (THBB) has an-

nounced its 2018 October Report 

of the “Ready Mixed Concrete 

Index” that presents the current 

situation and expected develop-

ments in the construction sector 

and connected manufacture and 

service sectors and that is awaited 

impatiently every month. 

İnşaat sektörü, dipten döndü…
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Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) Teknik Komite ve Sürdü-

rülebilirlik Komitesi toplantıları 22 Ekim 2018 tarihinde video 

konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantı-

lara, Türkiye Hazır Beton Birliği Genel 

Sekreteri Aslı Özbora Tarhan, THBB 

Teknik ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ko-

ray Saçlıtüre, Türkiye Hazır Beton Birliği 

KGS İktisadi İşletmesi Direktörü Selçuk 

Uçar, THBB Teknik Ofis Mühendisi Di-

dem Nur Bülbül ile birlikte ERMCO ve 

ERMCO üyesi Almanya, Çekya, Finlandi-

ya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsrail, İs-

veç, Norveç ve Portekiz’den temsilciler 

katıldı.

22 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen 

ERMCO Teknik Komite toplantısında, 

betonun dürabilitesinin performansa 

dayalı olarak belirlenmesi, yapılarda 

dayanımın değerlendirilmesi- EN 13791 

Standardı, EN 206 ve uygunluk kriteri 

konuları görüşüldü. Bir sonraki Komi-

te toplantısının 26 Mart 2019 tarihinde 

Roma’da yapılması kararlaştırıldı. 

Aynı tarihte gerçekleştirilen ERMCO Sürdürülebilirlik Komi-

tesi toplantısında ise; EN 15804, EN 15978, Beton için Ürün 

Kategori Kuralları (Product Category Rules - PCR) ve Çevre-

sel Ürün Beyanı (Environmental Product Declaration - EPD),  

karbonatlaşma ve betonda bağlanan CO
2
, inşaat sektörü için 

karbonsuzlaştırma raporu, solunabilir kristalin silika, içme 

suyuyla temas halindeki ürünler, acil sağlık yanıtı için harmo-

nize edilmiş bilgi-REACH, betonda kaynakların sorumlu kul-

lanımı, Konsey Direktifi 2013/59/EURATOM ve uygulamaları, 

beton katkılarının sürdürülebilirliği ve çevresel avantajları 

çalıştayıyla Küresel Çimento ve Beton Birliği (Global Cement 

and Concrete Association) hakkında bil-

gi verildi. Yapılan görüşmelerin ardın-

dan bir sonraki Komite toplantısının 25 

Mart 2019 tarihinde Roma’da yapılması 

kararlaştırıldı. ERMCO Komitelerinin 

gündeminde yer alan konuların görüşül-

mesinin ardından alınan kararlar kasım 

ayında yapılacak ERMCO Yönetim Kuru-

luna sunulacak.

ERMCO Komiteleri hakkında

Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa 

Hazır Beton Birliği (ERMCO) Avrupa 

ülkelerindeki ulusal beton birliklerin-

den temsilcilerinin bulunduğu Teknik 

Komite (Technical Committee), Sürdü-

rebilirlik Komitesi (Sustainability Com-

mittee), Strateji ve Gelişim Komitesi 

(Strategy and Development Committee) başta olmak üzere 

birçok komite aracılığıyla etkinliklerini yürütmektedir. Avru-

pa Standartlar Komitesi (CEN) ve Avrupa’nın diğer ilgili komi-

telerinde özellikle standartlaştırma, belgelendirme ve çevre 

alanlarında hazır beton sektörünü temsil eden ERMCO, üye 

ülkeler arasındaki üretim, standart, kalite, teknolojik yeni-

likler gibi konulara ilişkin işbirliğini teşvik edip, pekiştirerek 

hazır beton sektörünün gelişmesine katkı sağladığı gibi söz 

konusu ülkeler arasında diğer alanlarda da yakınlaşma ve iş 

birliği imkânlarının doğmasına zemin hazırlamaktadır.

ERMCO Technical 

Committee and 

Sustainability Committee 

meeting held  

European Ready Mixed Concrete Organi-

zation (ERMCO) Technical Committee 

(ESC) and Sustainability Committee meet-

ing were held via video conference method 

on October 22, 2018. Aslı Özbora Tarhan, 

THBB Secretary General; Koray Saçlıtüre, 

THBB Technical and Sustainability Man-

ager; Selçuk Uçar, THBB Quality Assur-

ance System Manager; Didem Nur Bülbül, 

THBB Technical Office Engineer; along 

with the representatives from ERMCO and 

ERMCO-member countries of Germany, 

Czechia, Finland, France, the Netherlands, 

the UK, Israel, Sweden, Norway and Portu-

gal, attended the meeting.

ERMCO Teknik Komite ve Sürdürülebilirlik 
Komitesi toplantıları yapıldı
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Komi-

teleri, hazır beton sektörünün gelişimi ve 

sorunların çözümü için çalışmalarına ara 

vermeden devam ediyor. THBB Komite-

leri sektörü ilgilendiren gelişmeleri takip 

ederek aldığı kararlar ile Yönetim Kuru-

luna katkı sağlıyor. Bu kapsamda çalışma-

larını yürüten komitelerden THBB Teknik 

Komite toplantısı 12 Ekim 2018 tarihinde 

Bodrum’da THBB üyesi Çağdaş Beton’un 

ev sahipliğinde, THBB Çevre ve İş Güven-

liği Komitesi toplantısı ise 26 Ekim 2018 

tarihinde Bursa’da THBB üyesi Bursa 

Beton’un ev sahipliğinde yapıldı.

THBB Teknik Komite toplantısında bir 

önceki Komite kararlarının değerlendirilmesinin ardından 

gündemdeki maddeler görüşüldü. Görüşülen maddeler ara-

sında; TS 13515 ile ilgili TSE İnşaat İhtisas Kurulu Başkanlı-

ğıyla yapılan toplantı hakkında bilgi verilmesi, Yapı Denetimi 

Sistemi’ndeki değişiklik - Elektronik Beton Takip Sistemi sü-

recinin değerlendirilmesi, Yeni Deprem Haritası hakkında bil-

gi verilmesi, içeriğin değerlendirilmesi, PGD denetimlerinde 

standart kapsamında olmayan ürünlerin kontrolü, beton gü-

rültü bariyerlerinin değerlendirilmesi ve yönetimi, kütle be-

tonlarındaki şartların değerlendirilmesi, betonarme kalıpları 

ve kullanılan kalıp yağlarının betona etkilerinin tartışılması, 

THBB ajandasında yer alan teknik bilgilerin değerlendirilme-

si, THBB Teknik Komitesi bünyesinde mekanik işler-bakım 

konularının ele alınması konuları görüşü-

lerek kararlar alındı.

THBB Çevre ve İş Güvenliği Komitesi top-

lantısında bir önceki Komite kararlarının 

değerlendirilmesinin ardından gündem-

deki maddelerin görüşülmesine geçildi. 

Toplantıda, hazır beton sektöründe iyi uy-

gulama örneklerinin tartışılması ve payla-

şılması, hazır beton sektöründe Tehlikeli 

Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alınması 

hususundaki muafiyet konusunun görüşül-

mesi, THBB internet sitesinde yer alan Çev-

re ve İSG ile ilgili bilgilerin komite üyeleri ile 

birlikte oluşturarak güncelleme yapılması, 

Çevre ve İSG ile ilgili belgelendirme süreci 

hakkında bilgi verilmesi, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (Conc-

rete Sustainability Council) belgelendirme süreci konuları gö-

rüşülerek kararlar alındı. Komite toplantılarında alınan kararlar 

THBB Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanacak.

THBB Komiteleri hakkında

THBB bünyesinde Teknik Komite, Çevre ve İş Güvenliği Komi-

tesi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Komitesi ve Üye ve Dış İlişkiler 

Komitesi bulunmaktadır. THBB’nin Ana Tüzüğü gereği oluştu-

rulan bu komitelerde THBB’nin faaliyetleri planlanmakta, sek-

törümüzün sorunları tartışılmakta ve çözüm önerileri getiril-

mektedir. Bu özelliği ile komiteler, Yönetim Kurulu’na yardımcı 

bir yürütme ve çalışma kurulu özelliği taşımaktadır. 

Meetings of THBB 

Technical Committee and 

Environment and Job 

Safety Committee held  

Turkish Ready Mixed Concrete  Associa-

tion (THBB) Committees are continuing 

nonstop to work on the solution of the 

problems and the improvement of the 

ready mixed  concrete  sector. THBB 

Committees provide contribution to the 

Board of Directors with their decisions 

they take by keeping track of the develop-

ments that concern the  sector. 

THBB Teknik Komite ile Çevre ve İş 
Güvenliği Komitesi toplantıları yapıldı
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 4-7 Ekim 2018 tarihlerinde 
Gaziantep’te gerçekleştirilen BUILDEAST Yapı, İnşaat, Deko-
rasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı olarak 
düzenlenen GAYRİMENKUL Gaziantep Emlak, Konut Projeleri 
ve Finansman Fuarı’nda katıldı. Fuar süresince THBB stan-
dında ziyaretçilerin soruları yanıtlandı. THBB fuar etkinlikleri 
kapsamında Beton Semineri gerçekleştirdi. 4 Ekim 2018 tari-
hinde Orta Doğu Fuar Merkezi’nde gerçek-
leşen seminere THBB Genel Sekreteri Aslı 
Özbora Tarhan “Türkiye’de ve Dünyada 
Hazır Beton Sektöründe Son Gelişmeler”, 
Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir ise “Yeni 
Beton Teknolojileri ve Dürabilite Öncelikli 
Uygulamalar” başlıklı birer sunum ile ka-
tıldı.

Gaziantep Sanayi Odası, TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve 
AKORT Fuarcılık işbirliği ile gerçekleştiri-
len BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon 
Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş 
zamanlı olarak düzenlenen GAYRİMEN-
KUL Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve 
Finansman Fuarı’nın açılış töreni 4 Ekim 
2018 tarihinde yapıldı. 

Törende konuşan GSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’te ilk kez 
düzenlenen fuarların hayırlı olmasını dileyerek, eş zamanlı 
düzenlenen fuarların ülkemize ve bölgemize sektörel anlam-
da önemli bir canlılık kazandıracağını ifade etti. Türkiye’nin 
Ortadoğu’ya açılan kapısı konumundaki Gaziantep’in, sanayi, 

ticaret ve turizmde olduğu kadar inşaat ve yapı sektörlerinde 
de ülkemizin önde gelen illeri arasında yer aldığını dile geti-
ren Ünverdi, “Kentimizde 2 bine yakın inşaat mühendisi, bin 
civarında müteahhit faaliyet gösteriyor. Ülkemizin lokomotif 
sektörlerinden olan inşaat sektörü, hareketli ve dinamik bir 
sektör. Dünyada Türk müteahhitliği ise parmakla gösteriliyor 
ve ilk sıralarda geliyor.” diye konuştu. Ünverdi, Ortadoğu’nun 
yeniden inşasında da Gaziantepli firmaların önemli rol üste-
leneceğini belirterek, “Bu fuarlarımız Gaziantep, Ülkemiz ve 
Orta Doğu ülkeleri için büyük önem arz ediyor. Ülkemizde 
yaklaşık inşaat sektörü 2 milyon kişiye istihdam sağlayan 
ve 250 alt sektörü besleyen güçlü bir sektör. Bu gücü doğru 
değerlendirmeli ve sektörü geliştirecek adımlar atmalıyız.” 
dedi. 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Baş-
kanı Gökhan Çeliktürk ise fuarları düzenlemelerinin temel 
amacının Türk inşaat sektörü ile Orta Doğu’daki paydaşları 
buluşturmak olduğunu ifade etti. Kent olarak ülkenin kal-
kınmasına destek vermek istediklerini dile getiren Çeliktürk 
şunları söyledi: “Gaziantep’in gerek müteahhitlik hizmetleri, 

gerekse de inşaat malzemeleri alanında bir 
merkez olması en büyük amacımızdır. Ga-
ziantep olarak bunu başardığımızda, ülke-
mizin ekonomik kalkınmasına büyük katkı 
yapacağımız şüphesizdir. İnşaat sektörünü 
diğer sektörlerden ayıran bazı özellikler 
vardır. Birincisi sektörümüz ekonominin 
lokomotiflerinden biridir ve canlandığı za-
man beraberinde onlarca sektör daha can-
lanmakta, dolayısıyla piyasalara önemli bir 
hareket getirmektedir. Bu nedenle inşaat 
sektörünün büyümesi için atılan her adım, 
her çaba, her etkinlik, doğrudan ekonomi-
mize etki edeceği için çok kıymetlidir.” 

İnşaat sektörünün kendisine bağlı 200’den 
fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizme-
te talep oluşturan bir konumda olması 
açısından ekonomimizin lokomotifi olma 
özelliğine sahip olduğunu aktaran AKORT 

Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Akkaya da, “Bununla 
birlikte ülkemizin büyüme performansında da çok önemli bir 
rol üstlenmiştir. Gaziantep ise inşaat sektöründe gerek üre-
tim gerekse yatırım bazında oldukça dinamik ve etkili bir po-
zisyondadır.” dedi.

THBB, BUILDEAST Fuarı’nda

Beton Semineri düzenledi

THBB holds a 

Concrete Seminar at  

BUILDEAST Fair      

Turkish Ready Mixed Concrete As-
sociation (THBB) has participated 

in BUILDEAST Building, Con-
struction, Decoration Materials and 
Technologies Fair held on October 
4-7, 2018, and GAYRİMENKUL 

Gaziantep Real Estate, Housing Proj-
ects, and Financing Fair organized 
concurrently in Gaziantep. During 

the Fair, the questions of the visitors 
were answered at the THBB booth. A 
Concrete Seminar was held within the 

scope of the THBB fair events.
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Türkiye Hazır Beton Birliği 
2018 Kasım - Aralık meslek içi 
kurs takvimi açıklandı
Türkiye Hazır Beton Birliğinin, hazır beton sektöründe çalışan 

transmikser, pompa ve santral operatörleri ile laboratuvar tek-

nisyenleri için düzenlediği eğitimler devam ediyor. Bir okul gibi 

sektörüne eğitimli, bilinçli ve kali-

fiye eleman yetiştiren THBB, 2018 

yılı Kasım - Aralık aylarında toplam 

8 kurs düzenleyecek. Devam eden 

aylarda düzenlenecek kursların 

tarihleri daha sonra açıklanacak.

4 farklı alanda eğitim verilen kurs 

takviminde transmikser operatörle-

ri için 2, pompa operatörleri için 2, 

santral operatörleri için 2, labora-

tuvar teknisyenleri için ise 2 eğitim 

düzenlenecek. Eğitimler İstanbul’da 

gerçekleştirilecek. Ayrıca, talepler 

doğrultusunda diğer illerde de 

kurslar düzenlenecek.

THBB tarafından düzenlenen 

eğitimler Mesleki ve Teknik Eğitim 

Yönetmeliğine uygun olarak uzman 

eğitmenler tarafından veriliyor. Her 

branşta verilen eğitimin ilk konu 

başlığı ise iş güvenliği kuralları esas alınarak çalışma disiplini 

kazanılması olarak belirlenmiştir.

Pompa ve Transmikser Operatörleri eğitimi için hazırlanan ders 

programında; kullanılan araçların teknik özelliklerinin bilinmesi, 

ileri ve güvenli sürüş tekniklerinin öğrenilmesi konuları işlenmek-

tedir.

Santral Operatörleri eğitimi için hazırlanan ders programın-

da; başta kullanılan araçların bakımlarının öğrenilmesi, beton 

hakkında temel bilgiler öğrenilmesi, arıza durumlarının tespitinin 

yapılması ve beton üretimine etki edecek arıza ve yanlış uygula-

maların öğrenilmesi konuları hakkında eğitim verilmektedir.

Laboratuvar Teknisyenleri kursu (Depreme Dayanıklı Yapılar-

da Beton Betonarme Deneyleri) ders programında; standarda 

uygun beton üretimi yapılması, standarda uygun beton numune 

değerlendirmesi yapılması gibi teorik konuların yanında labora-

tuvar ortamında uygulamalı eğitim verilmektedir.

4 farklı branş için özel olarak hazırlanan programlarda eğitim 

alan katılımcılar kurs sonunda sınava tabi tutulmakta ve başarılı 

olanlara Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verilmektedir.

Talepler doğrultusunda da açılacak kurslar ile ilgili güncel takvi-

me Türkiye Hazır Beton Birliği web sitesinin eğitimler bölümün-

den veya https://egitim.thbbii.com.tr/kurstakvimi/ web sitesin-

den ulaşılabilmektedir.

Eğitim ile ilgili taleplerinizi egitim@thbb.org adresine ya da 0216 

413 61 80 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Turkish Ready Mixed 

Concrete Association 

November - December 

2018 Vocational Course 

Calendar announced 

Trainings organized by Turkish Ready 

Mixed Concrete Association for the 

truck mixer, pump and batching plant 

operators and laboratory technicians 

working in the ready mixed concrete 

sector are ongoing.  Total eight courses 

will be held in November - December in 

2018 in the training calendar of THBB 

that educates trained, conscious, and 

qualified personnel in the sector like a 

school. The dates of the courses to be 

organized in the subsequent months will 

be announced later on.
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Taleplere göre düzenlenecek olan program daha sonra açıklanacaktır.

Türkiye Hazır Beton Birliği 2018 Kasım – Aralık Meslek İçi Kurs Takvimi

Tarih Kurs Şehir

5-9 Kasım 2018 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton ve Betonarme Deneyleri İstanbul

12-16 Kasım 2018 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

19-23 Kasım 2018 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

26-30 Kasım 2018 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

3-7 Aralık 2018 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme Deneyleri İstanbul

10-14 Aralık 2018 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

17-21 Aralık 2018 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

24-28 Aralık 2018 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

Laboratuvar Teknisyenleri Kursu Sponsorları 2017-2018 

Santral Operatörleri Kursları Sponsorları 2017-2018 

Transmikser ve Pompa Operatörleri Kursları Ana Sponsoru 2017-2018 

Beton Pompa Operatörleri Kursları Sponsoru 2017-2018 
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