
Türkiye Hazır Beton Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendir-
me Merkezi (THBB MYM), Beton Pompa Operatörü ulusal 
yeterliliğinden sınav ve belgelendirme yapmak üzere Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirildi.

Yıllardır çeşitli eğitim programları ile mesleki yetinin kanıt-

lanmaya çalışıldığı Beton Pompa Operatörlüğü mesleğinde 

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında Ulusal 

Yeterlilik dokümanı yayımlandı. Türkiye Hazır Beton Birliği 

Mesleki Yeterlilik Merkezi (THBB MYM) de Mesleki Yeterlilik 

Kurumu (MYK) tarafından 29 Mayıs 2019 

tarihinde Beton Pompa Operatörü ulu-

sal yeterliliğinden sınav ve belgelendir-

me yapmak üzere yetkilendirildi. Bundan 

sonra beton pompa operatörleri, THBB 

MYM’nin yapacağı sınav sonrası başarılı 

bulunan adaylara Mesleki Yeterlilik Kuru-

mu (MYK) tarafından düzenlenecek Mes-

leki Yeterlilik Belgesi ve Mesleki Yeterlilik 

Kimlik Kartı ile görevlerini ifa edebilecek. 

Böylece yasal mevzuat kapsamında ope-

ratörlerden istenen belgelerde yaşanan 

karışıklıklar ortadan kalkacak.

Bilindiği üzere 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu gereği tehlikeli sınıfta yer 
alan hazır beton işinde çalışanların, yapa-
cağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belge-

lemeleri gerekmektedir. Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlili-
ği çıkan beton pompa operatörlüğü gibi mesleklerde Mesleki 
Yeterlilik Belgesi, Kanunun bu şartını sağlayan en üst seviye 
belgedir. Ayrıca TS 13515 Beton Standardı gereği de Ulusal 
Yeterliliği yayımlanmış meslekler için, bu meslek kapsamında 
çalışan bütün personelin Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip 
olması şartı aranmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için 0216 322 96 70 numara-
lı telefondan THBB MYM’yi arayabilir veya www.thbb.com.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

THBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi hakkında

Sektör çalışanlarına ve beton kullanıcılarına yönelik eğitimler 

ve seminerler düzenleyen Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 

2015 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na göre sınav 

ve belgelendirme yapmak amacıyla Türkiye Hazır Beton Bir-

liği Mesleki ve Yeterlilik Merkezini (THBB MYM) kurmuştur. 

THBB MYM, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafın-

dan Betoncu ve Betonarme Demircisi Ulusal Yeterlilikleri 

kapsamında 2016 yılında akredite edilmiştir. Mesleki Yeterli-

lik Kurumu (MYK) tarafından sınav ve belgelendirme yapmak 

üzere yetkilendirilen THBB MYM, 2016 

yılında faaliyetlerine başlamıştır. 2019 

yılında “Beton Pompa Operatörü Ulusal 

Yeterliliği” kapsamında akredite olan ve 

yetki belgesini alan THBB MYM, belge-

lendirme faaliyetlerine başlamıştır. THBB 

MYM’nin İNTES ile birlikte hazırladığı 

“Beton Santral Operatörü” Ulusal Yeter-

liliğinin Mesleki Yeterlilik Kurumu İnşaat 

Sektör Komitesince değerlendirilmesinin 

ardından Resmî Gazete’de yayımlanması 

beklenmektedir.

THBB MYM has been 

authorized to conduct 

national qualification 

certifications and 

examinations for 

Concrete Pump 

Operatorship 

A deed of National Qualification has 

been issued within the scope of the 

Nr. 5544 Vocational Qualifications 

Act in the profession of Concrete 

Pump Operatorship where attempts 

have been made to prove occupational 

qualifications through various training 

programs for years. 

THBB MYM, Beton Pompa Operatörü ulusal 
yeterliliğinden sınav ve belgelendirme 
yapmak üzere yetkilendirildi
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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 20’nci yıl dönümü 

vesilesiyle açıklamada bulunan Avrupa Hazır Beton Birliği 

(ERMCO) ve Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, 

2019 yılında yürürlüğe giren yeni Türkiye Deprem Tehlike 

Haritası incelendiğinde nüfusumuzun yüzde 70’ten fazlasının 

deprem tehlikesi yüksek bölgelerde yaşamakta olduğunun 

görüldüğünü ve Türkiye’de depreme 

dayanıksız olan 6,7 milyondan fazla 

konutun acil olarak yenilenmesi ge-

rektiğini vurguladı.

Türkiye’de standartlara uygun beton 

üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton 

uygulamalarının sağlanması için 30 

yılı aşkın süredir uğraş veren Türkiye 

Hazır Beton Birliği (THBB), 17 Ağustos 

1999’da yaşanan deprem felaketinin 

20’nci yıl dönümünde deprem gerçe-

ğini hatırlattı. Geçmişte yurdumuzda 

birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, 

gelecekte de sık sık oluşacak dep-

remlerle önlem alınmazsa büyük can 

ve mal kaybına uğrayacağımıza dik-

kat çeken Avrupa Hazır Beton Birliği 

(ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu 

Başkanı Yavuz Işık, şu açıklamalarda bulundu: “2019 yılında 

yürürlüğe giren yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı in-

celediğimizde nüfusumuzun yüzde 70’ten fazlasının deprem 

tehlikesi yüksek bölgelerde yaşamakta olduğunu görüyoruz. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 6,7 milyondan fazla konu-

tun depreme dayanıksız olduğunu ve bu konutların yenilen-

mesi gerektiğini açıklamıştır. Son 58 yıl içerisinde depremler-

den, 58.202 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122.096 kişi 

yaralanmış ve yaklaşık olarak 411.465 bina yıkılmış veya ağır 

hasar görmüştür. Sonuç olarak, depremlerden her yıl ortala-

ma 1.003 vatandaşımız hayatını kaybetmekte ve 7.094 bina 

yıkılmaktadır. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yöne-

timi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine 

göre Marmara Depremi’nin yaşandığı 17 Ağustos 1999’dan 

bugüne kadar ülkemizde 305.238 deprem gerçekleşmiştir. 

Bugün Türkiye’de depreme dayanıksız olan 6,7 milyondan 

fazla konut bulunmaktadır. Bütün bu veriler göstermektedir 

ki depreme dayanıksız yapıların acil olarak yenilenmesi ge-

rekmektedir. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 

mevzuatta düzenlemeler yaparak bu süreci kolaylaştırıcı ve 

hızlandırıcı adımlar atmaya çalıştığını biliyoruz. Bunun bir 

an önce gerçekleşmesini her şeyden 

önce bir vatandaş olarak bekliyorum.

Yapılan araştırmalarda deprem yı-

kımlarının önemli nedenlerinden bi-

rinin standart dışı beton kullanılması, 

uygulama ve proje hataları olduğu 

görülmektedir. Depreme dayanıklı 

yapılara ihtiyaç olan ülkemizde hazır 

beton sektörünün en önemli sorunu 

bir kısım üreticinin denetim dışı, kali-

tesiz üretim yapmasıdır. THBB olarak 

önceliğimiz bu üreticilerle ilgili bütün 

kesimleri ve halkımızı bilgilendirmek, 

THBB Kalite Güvence Sisteminin 

(KGS) önemini anlatmak ve ülkemizde 

kullanılan betonun tamamının kaliteli 

üretilmesi için çalışmaktır.” dedi.

More than 70 percent of 

our population live with 

high earthquake hazard and 

6,7 million houses must be 

renewed as soon as possible

In his statement regarding the 20th anniversary 

of the 17 August 1999 Marmara Earthquake, 

Yavuz Işık, President of European Ready Mixed 

Concrete Organization (ERMCO) and Turkish 

Ready Mixed Concrete Association highlighted 

the fact that a scrutiny of the new Earthquake 

Hazard Map of Turkey published in 2019 shows 

that  more than 70 percent of our population 

live in the areas with high earthquake hazard 

and that 6,7 million houses in Turkey that are 

not resistant to earthquakes must be renewed 

urgently.

Nüfusumuzun yüzde 70’ten fazlası yüksek 
deprem tehlikesi ile yaşıyor, 6,7 milyon 
konutun bir an önce yenilenmesi gerekiyor
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KGS belgeli kaliteli hazır beton olası bir depremde birçok 

hayat kurtaracaktır 

Kaliteli beton kullanımı ve denetim ile depremi az hasarla 

atlatmanın mümkün olduğunu vurgulayan Yavuz Işık: “Ha-

zır beton alanında kaliteyi garanti altına 

almayı hedefleyen Birliğimiz, Kalite Gü-

vence Sistemi (KGS) denetimleri ile kali-

teli ve yüksek dayanım sınıflarında beton 

üretimi gerçekleşmesini sağlamaktadır. 

Beton üretim tesislerinin yerinde deneti-

minin yanı sıra habersiz ürün denetimleri 

de gerçekleştiren KGS tarafsızlığını ka-

nıtlayarak kaliteli beton kullanımının yay-

gınlaşmasına katkı sağlamaktadır. Hazır 

betonun üretim sürecinin tamamını kap-

sayacak şekilde denetlenmesi, deprem ve 

diğer dış etkilere dayanıklı binalar üret-

mek için kaçınılmaz bir şarttır. Yeni yapıların oluşturulma-

sında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılacak KGS 

belgeli kaliteli hazır beton olası bir depremde birçok hayat 

kurtaracaktır. 

THBB olarak hem üyelerimiz hem de beton kullanıcıları için 

depreme dayanıklı yapı tasarımı ve hazır beton uygulama-

larını konu alan bilgilendirmeler yapıyoruz. Birliğimizin ku-

rulduğu günden bu yana Türkiye’de kaliteli ve standartlara 

uygun betonun üretilip kullanılması için yurdun dört bir ya-

nında seminerler düzenliyoruz. Beton Bileşenleri, Taze Be-

ton, Betonun Yerleştirilmesi ve Bakımı, Betonun Dayanımı ve 

Dürabilitesi, Özel Betonlar, Betonda Kalite Denetimi gibi ko-

nuların anlatıldığı, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde periyodik 

olarak gerçekleştirdiğimiz bu seminerlerde beton kullanıcıla-

rına yani müteahhitlere, mimarlara, mühendislere ve betonla 

ilgili kamu idarelerinin yetkililerine, yapı denetim kuruluşu 

temsilcilerine ve beton üreticilerine betonun doğru uygula-

malarını anlatıyoruz. Son iki yılda 16 farklı ilde 20 seminer 

gerçekleştirdik. Kaliteli yapılaşma ve deprem konusunda hal-

kımızın bilinçlenmesi adına üzerimize düşeni yapmaya devam 

ediyoruz. 

Ülkemizde üretilen betonların yüzde 65’i Türkiye Hazır Beton 

Birliği üyeleri tarafından KGS belgeli olarak üretilmektedir. 

Depreme karşı dayanıklı yapılaşma için bu oranın çok daha 

yüksek olması gerekmektedir. KGS Sistemi’ne katılan beton 

tesisleri, yoğun kontroller sonucunda daha stabil bir üretim 

yapmakta, kalite sapmaları azalmaktadır. Böylece hem kali-

teli hem de ekonomik bir üretim sağlanmaktadır. Standartla-

ra uygun üretimin sağlanması sonucunda beton üreticisi ile 

tüketici arasında güven sağlanmaktadır. Sektördeki bütün 

üreticilere tarafsız ve doğru bir denetim uyguladığı için KGS 

Belgeli beton üreticileri özellikle tercih edilmektedir. Bu doğ-

rultuda, bütün beton üreticilerini standartlara uygun üretim 

yapmak üzere KGS Sistemi’ne davet ediyoruz.” dedi.

“Çipli Beton uygulaması ile ilgili geliş-

meleri yakından takip ediyoruz”

“Çipli Beton” olarak adlandırılan Elektro-

nik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ve yapı 

denetimde yapılan diğer değişiklikler 

hakkında değerlendirmelerde bulunan 

Yavuz Işık, “THBB olarak bu sistemi, sek-

törümüzdeki haksız rekabetin azaltılma-

sı ve kalite seviyesinin yükseltilmesi için 

önemli bir fırsat olarak görmekteyiz an-

cak şu aşamada uygulamada sorunlar ya-

şanıyor. Bu konuda raporlar hazırlayarak 

Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduk. 

Bu sorunların da çözülmesiyle ‘Çipli Beton’un beton kalite-

sine önemli bir etkisinin olacağını düşünüyoruz. Ayrıca Yapı 

Denetim Sistemi’nde de çok önemli bir değişiklik oldu. Bu yıl 

Yapı Denetim kuruluşlarının kura sistemi ile görevlendirilme-

sine başlandı. Böylece artık kuruluşlar teoride değil pratikte 

de bağımsız bir şekilde faaliyet gösterebilecek.” dedi.

Turkish Ready Mixed Concrete 

Association (THBB) that has 

been endeavoring for ensuring 

the accurate concrete applica-

tions in constructions and for the 

production of concrete that com-

plies with the standards for more 

than 30 years in Turkey reminded 

the reality of earthquake in the 

20th anniversary of the earthquake 

disaster that took place in 17 

August 1999. 
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İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) 

desteklediği “Türkiye Hazır Beton 

Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve 

Teknoloji Danışma Merkezi” projesi 

kapsamında satın alınan laboratuvar 

deney cihazları, THBB Yapı Malzeme-

leri Laboratuvarına teslim edildi.

İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) 

Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Des-

tek Programı kapsamında çalışmala-

rı yürütülen proje kapsamında satın 

alınan cihazların kurulumları, İSTKA 

Uzmanı Yasemen Özlem Mailoğlu’nun 

katılımı ile 6 Ağustos 2019 tarihinde 

yapıldı. Tadilat sürecinin tamamlan-

masının ardından THBB AR-GE ve Tek-

noloji Danışma Merkezinin resmî açılışı 

yapılacak.

THBB Beton Araştırma Geliştirme 

ve Teknoloji Danışma Merkezi Proje-

si hakkında:

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) 

Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığı ile 

sunduğu “Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliş-

tirme ve Teknoloji Danışma Merkezi” projesine 1 Ekim 2018 

tarihinde başlandı. Proje kapsamında, THBB bünyesinde sek-

törün ve bütün paydaşların ortak kullanımına açık ileri beton 

araştırmaları yapabilen, yenilikçi ve uzun ömürlü beton üre-

tim teknikleri geliştiren ve sektöre özel, nitelikli ve çevreci be-

ton üretimi konusunda AR-GE ve danışma hizmeti veren bir 

merkez kurulacak. Proje ile birlikte Türkiye Hazır Beton Birliği 

Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma Merkezinde 

yapılabilecek AR-GE çalışmaları şöyledir: 1) Özel Beton Araştır-

maları: Uzun servis ömrüne sahip beton vb. malzeme deneyle-

ri, özel çevresel etkilere karşı dayanıklı betonlar, beton servis 

ömrü hesaplamaları, 100 yıllık beton tasarımı, dürabiliteye 

bağlı eş değer beton performansı tasarımları vb. çalışmalar; 

2) Çevre: İnşaat yıkıntı atıklarının beton üre-

timinde yeniden değerlendirilmesi, endüst-

riyel yanma atıklarının beton üretiminde 

değerlendirilmesi, taban külleri, endüstriyel 

cüruflar vb., endüstriyel atık suların ve be-

ton endüstrisi geri kazanım sularının beton 

üretiminde değerlendirilmesi; 3) Özel Beton 

Dizayn Çalışmaları: Havayı temizleyen, CO
2
, 

NO
2
 gibi gazları adsorplayan özel beton, 

harç ve sıvaların geliştirilmesi, kendi kendini 

iyileştiren beton tasarımlarının geliştirilme-

si, antibakteriyel betonlar, harçlar ve sıvalar, 

hidrofobitesi artırılmış betonlar ve su yalı-

tımı sağlayan beton tasarımlarının gelişti-

rilmesi, yüksek sıcaklığa dayanıklı beton ve 

harç tasarımları, tarihî yapıların güçlendiril-

mesi için özel tamir harçlarının geliştirilmesi 

vb. çalışmalar yapılabilecek.

Bu çalışmaların yanı sıra, sektör paydaşları 

ile gerçekleştirilen teknik komite toplantıları 

ve üniversitelerden öğretim üyelerinin katıl-

dığı danışma kurulu toplantıları ile Türkiye 

Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliş-

tirme ve Danışma Merkezinde yapılabilecek 

çalışmaların belirlenmesine başlandı.

Delivery of the devices 

purchased for the THBB 

Concrete R&D and 

Technology Consultancy 

Center project is received

The laboratory test devices purchased 

within the scope of the “Turkish Ready 

Mixed Concrete Association Concrete 

Research, Development, and Technology 

Consultancy Center” project supported by 

Istanbul Development Agency (İSTKA) 

have been delivered to the THBB Build-

ing Materials Laboratory. 

Installations of the devices purchased for 

the project being implemented under the 

Innovative and Creative Istanbul Finan-

cial Support Program of Istanbul Devel-

opment Agency  (İSTKA) were carried 

out through the attendance of İSTKA Ex-

pert Yasemen Özlem Mailoğlu on August 

6th, 2019. Following the completion of 

the renovation process, official inaugura-

tion of the THBB R&D and Technology 

Consultancy Center will be held.

THBB Beton AR-GE ve Teknoloji Danışma 
Merkezi projesi için satın alınan cihazlar 
teslim alındı
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Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (Concrete 

Sustainability Council) Bölgesel Sistem 

Operatörü olan Türkiye Hazır Beton Bir-

liği tarafından ülkemize tanıtılan “Kay-

nakların Sorumlu Kullanımı Belgelendir-

me Sistemi” kapsamında “Bronz” belgeli 

olarak hizmet veren ÇİMKO Çimento ve 

Beton Sanayi Ticaret AŞ’nin Osmaniye ve 

Altınşehir Hazır Beton Tesisleri yapılan 

denetimler sonucunda “Gümüş” belge al-

maya hak kazandı.

Türkiye’de standartlara uygun beton 

üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygulamalarının sağ-

lanması için 30 yılı aşkın süredir uğraş veren Türkiye Hazır 

Beton Birliği (THBB), sürdürülebilirlik 

konusundaki gelişmelere öncülük ediyor. 

Kalite, çevre ve iş güvenliği uygulamala-

rıyla sektörün gelişimine büyük katkı sağ-

layan THBB, çevre dengesi ile ekonomik 

büyümeyi birlikte ele alan, doğal kaynak-

ların verimli kullanımını sağlayarak çev-

resel kaliteye önem veren, aynı zamanda 

gelecek kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye 

sokmaksızın bugünkü ihtiyaçlarını karşı-

layabilen bir model olan sürdürülebilirlik 

konusuna odaklandı. Bu doğrultuda, 2017 

yılında Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin Bölgesel Sistem 

Operatörü olarak atanan THBB ve Beton Sürdürülebilirlik 

First two upgraded 

certificates in Turkey

The certificates of the two ready-mixed 

concrete plants of “ÇİMKO” have been 

upgraded in accordance with the “CSC 

Responsible Sourcing Certification Sys-

tem” launched in Turkey by the Turkish 

Ready-Mixed Concrete Association 

(THBB), Regional System Operator 

of the Concrete Sustainability Council 

(CSC). 

ÇİMKO’nun iki hazır beton tesisi “Gümüş” 
seviyesine yükseldi
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ÇİMKO Altınşehir Hazır Beton Tesisi 
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Konseyinin Belgelendirme Kuruluşu ol-

maya hak kazanan KGS İktisadi İşletmesi 

(KGS), “Kaynakların Sorumlu Kullanımı 

Sistemi” tarafından belgelendirilmek üze-

re başvuran firmalara yönelik çalışmaları-

na yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bu doğrultuda, “Bronz” belgeli iki hazır 

beton tesisinde seviye yükseltmek üzere 

başvuran ÇİMKO Çimento ve Beton Sa-

nayi Ticaret AŞ’nin tesislerinde KGS ta-

rafından denetimlerde bulunuldu. Yapılan 

denetimler sonucunda ÇİMKO Osmaniye 

Hazır Beton Tesisi ile Adıyaman’da bulu-

nan Altınşehir Hazır Beton Tesisi, “Beton 

Sürdürülebilirlik Konseyi Kaynakların 

Sorumlu Kullanımı Sistemi” kapsamında 

“Gümüş” belge almaya hak kazandı.

Following the independent audits 

conducted by the Economic 

Enterprise of KGS, Certification 

Body of the CSC, the Respon-

sible Sourcing Certificates of the 

“Çimko Osmaniye Ready-Mixed 

Concrete Plant” and “Çimko 

Altınşehir Ready-Mixed Concrete 

Plant” were upgraded.

ÇİMKO Osmaniye Hazır Beton Tesisi 
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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 Kurulu-
na katkı sağlıyor. Bu kapsamda çalışma-
larını yürüten komitelerden THBB Teknik 
Komite toplantısı 25 Temmuz 2019 tari-
hinde THBB Kavacık Ofisi’nde yapıldı.

THBB Teknik Komite toplantısında bir ön-
ceki Komite kararlarının değerlendirilme-
sinin ardından gündemdeki maddeler gö-
rüşüldü. Toplantıda; Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) 
ile ilgili gelişmeler, CEN/TC 104 toplantıları, sektör açısından 
önemli olan standart taslakları, TS 13515:2019 Standardı ile 
ilgili Çalışma Grubu’nun faaliyetleri, transmikserlerin de-

vir sayıları/prosesleri ile ilgili Çalışma 

Grubu’nun çalışmaları, yapay zekâ algo-

ritması ile çalışan sevkiyat modelleme 

sistemi (SMS) yazılım çalışması, doğru 

numune alımı eğitim filmi çekilmesi konu-

ları görüşülerek kararlar alındı.

THBB Komiteleri hakkında

THBB bünyesinde Teknik Komite, Çevre 

ve İş Güvenliği Komitesi, Tanıtım ve Halk-

la İlişkiler Komitesi ve Üye ve Dış İlişkiler 

Komitesi bulunmaktadır. THBB’nin Ana 

Tüzüğü gereği oluşturulan bu komiteler-

de THBB’nin faaliyetleri planlanmakta, sektörümüzün sorun-

ları tartışılmakta ve çözüm önerileri getirilmektedir. Bu özel-

liği ile komiteler, Yönetim Kurulu’na yardımcı bir yürütme ve 

çalışma kurulu özelliği taşımaktadır. 

THBB Technical 

Committee meeting held  

Turkish Ready Mixed  Concrete  Asso-

ciation (THBB) Committees are continu-

ing 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 Toplantısı yapıldı

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstan-

bul Mali Destek Programı kapsamında çalışmaları yürütülen 

“Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Tek-

noloji Danışma Merkezi” Projesinin İzleme Toplantısı yapıldı.

27 Ağustos 2019 tarihinde Yıldız Teknopark Pisagor Toplantı 

Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya İSTKA Uzmanı Yasemin 

Özlem Mailoğlu; Yıldız Teknik Üniversitesi adına Prof Dr. Meh-

met Burçin Pişkin, 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 ve THBB Kalibrasyon Labo-

ratuvarı Müdürü Arda Işık katıldı.

THBB Beton Araştırma Geliştirme ve 

Teknoloji Danışma Merkezi Projesi hak-

kında:

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) Yıl-

dız Teknik Üniversitesi ortaklığı ile sun-

duğu “Türkiye Hazır Beton Birliği Beton 

Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danış-

ma Merkezi” projesine 1 Ekim 2018 tari-

hinde başlandı. Proje kapsamında, THBB 

bünyesinde sektörün ve bütün paydaşların ortak kullanımına 

açık ileri beton araştırmaları yapabilen, yenilikçi ve uzun ömür-

lü beton üretim teknikleri geliştiren ve sektöre özel, nitelikli ve 

çevreci beton üretimi konusunda AR-GE ve danışma hizme-

ti veren bir merkez kurulacak. Proje ile birlikte Türkiye Hazır 

Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma 
Merkezinde yapılabilecek AR-GE çalışmaları şöyledir: 1) Özel 
Beton Araştırmaları: Uzun servis ömrüne sahip beton vb. mal-
zeme deneyleri, özel çevresel etkilere karşı dayanıklı betonlar, 
beton servis ömrü hesaplamaları, 100 yıllık beton tasarımı, 
dürabiliteye bağlı eş değer beton performansı tasarımları vb. 
çalışmalar; 2) Çevre: İnşaat yıkıntı atıklarının beton üretimin-
de yeniden değerlendirilmesi, endüstriyel yanma atıklarının 

beton üretiminde değerlendirilmesi, ta-
ban külleri, endüstriyel cüruflar vb., en-
düstriyel atık suların ve beton endüstrisi 
geri kazanım sularının beton üretiminde 
değerlendirilmesi; 3) Özel Beton Dizayn 
Çalışmaları: Havayı temizleyen, CO2, NO2 
gibi gazları adsorplayan özel beton, harç 
ve sıvaların geliştirilmesi, kendi kendini 
iyileştiren beton tasarımlarının geliştiril-
mesi, antibakteriyel betonlar, harçlar ve 
sıvalar, hidrofobitesi artırılmış betonlar ve 
su yalıtımı sağlayan beton tasarımlarının 
geliştirilmesi, yüksek sıcaklığa dayanıklı 
beton ve harç tasarımları, tarihî yapıların 
güçlendirilmesi için özel tamir harçlarının 
geliştirilmesi vb. çalışmalar yapılabilecek.

Bu çalışmaların yanı sıra, sektör paydaşları ile gerçekleştirilen 
teknik komite toplantıları ve üniversitelerden öğretim üyeleri-
nin katıldığı danışma kurulu toplantıları ile Türkiye Hazır Beton 
Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Danışma Merkezinde ya-
pılabilecek çalışmaların belirlenmesine başlandı.

A Meeting for Monitoring 

the THBB Concrete 

R&D and Technological 

Consultancy Center 

Project held

A “Meeting for Monitoring the Turkish 

Ready Mixed Concrete Association Con-

crete R&D and Technological Consultan-

cy Center Project” being implemented by 

Istanbul Development Agency (İSTKA) 

within the scope of Financial Support 

Program for Innovative and Creative 

Istanbul has been held.

THBB Beton AR-GE ve Teknoloji Danışma 
Merkezi Projesinin İzleme Toplantısı Yapıldı

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO), ha-

zır beton kalitesiyle ilgili şüphelerin EN 

13791 standardı kullanılarak giderilmesi 

amacıyla eğitim sunumları ve videolar 

serisi hazırlıyor.

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) 

üyesi olduğu ERMCO, “EN 13791 Stan-

dardı kullanılarak hazır beton kalitesiyle 

ilgili şüphelerin giderilmesi” ana başlıklı 

öğretici sunum ve videolar serisi hazır-

lamaya başladı. Bu serinin ilk videosu 

olan “Giriş ve uygunsuzluk yönetimi” 

tamamlandı ve ERMCO üyeleriyle pay-

laşıldı. İkinci video, tahribatsız deney 

yöntemleri kullanarak değerlendirmeyi, 

üçüncüsü ise karot ve dürabiliteye daya-

lı değerlendirmeleri kapsıyor. İkinci ve 

üçüncü video ile ilgili çalışmalara devam 

ediliyor, önümüzdeki aylarda bu iki vi-

deo da ERMCO üyeleriyle paylaşılacak. 

EN 13791: 2007 kapsamlı bir şekilde revize edildi ve yeni 

versiyon 2019’da yayımlandı. Bu eğitim sunum ve videoları, 

2019 revizyonuna dayanıyor. Bu çalışma, ERMCO Danışmanı 

ve yeni EN 13791 Standardı’nın ana ya-

zarı olan Prof. Tom Harrison tarafından 

yürütülüyor. Bu eğitici seriler, beton 

dayanımının belirtilen basınç dayanım 

sınıfına uygun olmadığına dair bir iddia 

olduğunda ve gerektiğinde EN 13791’in 

nasıl uygulanacağıyla ilgili rehberlik 

sağlıyor. 

İlk eğitim, yapının test edilmesinin ger-

çekten gerekli olup olmadığını belirleme 

sürecini kapsıyor. Hazır beton üreticileri 

her zaman bu tür iddialarla karşılaşa-

bilir. Bu nedenle, en başından itibaren 

tutarlı ve olumlu bir yaklaşım benim-

seyerek durumun nasıl yönetileceğini 

anlamak önemlidir. Beton kalitesi ko-

nusundaki şüphelerin nedenleri tedarik 

edilen betonun belirtilen kalitesinde 

olmaması, şantiyedeki kötü işçilik veya 

doğru yapılmayan deneyler olabilir. 

Türkiye Hazır Beton Birliğinin çalışmaları ile sunum ve vide-

olar serisi Türkçeye çevrilerek tüm inşaat sektörüyle payla-

şılacak.

ERMCO prepares training 

videos on the new EN 

13791 Standard  

European Ready Mixed Concrete Organi-

zation (ERMCO) is preparing a series of 

training videos and  presentations for the 

elimination of doubts about ready mixed 

concrete quality by using the EN 13791 

Standard.

ERMCO, where also Turkish Ready Mixed 

Concrete Association (THBB) acts as a 

member, has started to prepare a series of 

training videos and  presentations under 

the main heading of “Elimination of doubts 

about ready mixed concrete quality by using 

the EN 13791 Standard.” The “Access and 

nonconformity management” that is the first 

video of the series has been completed and 

shared with the ERMCO members. 

ERMCO, yeni EN 13791 Standardı ile ilgili 
eğitim videoları hazırlıyor

ETKİNLİKLER ACTIVITIES

20 HAZIR BETON   Temmuz - Ağustos • 2019 • July - August



Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her 

ay merakla beklenen inşaat ve bununla 

bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerin-

deki mevcut durum ile beklenen gelişme-

leri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 

2019 Ağustos Ayı Raporu’nu açıkladı. İn-

şaat faaliyetlerinde bir hareketlilik göze 

çarpmakla birlikte bu seviye olması ge-

reken düzeyin altında kaldı. Önceki yılın 

aynı dönemine göre Güven Endeksi’nde-

ki sınırlı da olsa düşüş, inşaat sektörünün 

hâlihazırda yaşadığı darboğazın ortadan 

kalkmadığına işaret etti.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır 

Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörünün ve bağlantılı 

imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen 

gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel 

girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra hızlı 

bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır be-

tonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya 

koyan en önemli göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2019 

Ağustos Ayı Raporu’nu açıkladı. İnşaat faaliyetlerinde bir ha-

reketlilik göze çarpmakla birlikte bu seviye olması gereken 

düzeyin altında kaldı. Sektör oyuncularının hâlen inşaat sektö-

rü özelinde güven sorunu yaşamaya devam ettiğini gösteren 

Rapor’da, önümüzdeki döneme ilişkin beklenti yükselmekle 

beraber eşik değerin altında kalmaya devam etti. 

Hazır Beton Endeksi 2019 Ağustos Ayı Raporu’na göre, güven 

hariç diğer üç endeks de önceki yılın aynı dönemine göre artış 

sergiledi. Özellikle Güven Endeksi’ndeki sınırlı da olsa düşüş, 

inşaat sektörünün hâlihazırda yaşadığı darboğazın ortadan 

kalkmadığına işaret etti. Geçen yılın aynı ayına kıyasla geride 

bıraktığımız ağustos ayında faaliyette bir kıpırdanma görün-

mekte ancak bu hareketin yeterli olmadığı anlaşılmaktadır.

Hazır Beton Endeksi 2019 Ağustos Ayı Raporu’nun sonuç-

larını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve 

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Sektör oyuncuları 

hâlen inşaat sektörü özelinde güven sorunu yaşamaya devam 

etmektedir. Geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla geride bıraktı-

ğımız ağustos ayında faaliyette bir kıpırdanma görünmekte 

ancak bu hareketin yeterli olmadığı an-

laşılmaktadır. İnşaat sektöründeki zayıf 

görünüm on altıncı ayını geride bırak-

mıştır.” dedi.

İnşaat sektörünün canlanması için öne-

rilerde bulunan Yavuz Işık, “İkinci çeyrek 

büyümesinde inşaat sektörünün ciddi 

oranda daraldığını net bir şekilde gördük. 

Bu gidişin tersine dönmesi için, temmuz 

ayında Merkez Bankasının 425 baz pu-

anlık faiz indirimi sonrasında bu ayki 325 

baz puanlık indirimin de bankacılık kesi-

mine yansıması gerekmektedir. Yalnızca kamu bankaları üzerin-

den değil aynı zamanda özel sektör bankalarının da elini taşın 

altına koyması, faiz indirim kararlarını kendi rakamlarına yansıt-

maları gerekmektedir. İnşaat sektörünün geleceği açısından dü-

şük faiz olmazsa olmazdır. Bunun yanında son rakamlarda hem 

tüketici hem de piyasa oyuncularının ekonomiye olan güvenle-

rinin yükseldiğini görüyoruz. Henüz istenilen seviyede olmasak 

da ekonomide güven ortamı tesis edildikçe başta inşaat olmak 

üzere ekonomik aktivitenin hızı artacaktır.” dedi.

Resolution on the 

interest to set the tone in 

construction… 

Turkish Ready Mixed  Concrete  Association 

(THBB) has announced its “Ready Mixed  

Concrete Index” 2019 August Report that 

reveals the current state and expected develop-

ments in the construction sector and related 

manufacturing and service sectors and that is 

expected curiously every month. 

Faiz Kararı, İnşaatta Gidişatı Belirleyecek…

Grafik 1: Endeks Değerleri 

Grafik 2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı 

Ayına Göre, %)
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Türkiye Hazır Beton Birliği Eylül – Aralık 
2019 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 sektö-
rüne eğitimli, bilinçli ve kalifiye ele-
man yetiştiren THBB, 2019 yılı Eylül 
– Aralık aylarında toplam 11 kurs 
düzenleyecek. Devam eden aylar-
da düzenlenecek kursların tarihleri 
daha sonra açıklanacak.

Dört farklı alanda eğitim verilen 
kurs takviminde, transmikser ope-
ratörleri için üç, pompa operatörleri 
için üç, santral operatörleri için üç, 
laboratuvar teknisyenleri için ise 
iki eğitim düzenlenecek. Eğitimler 
İstanbul’da gerçekleştirilecek. Ay-
rıca, talepler doğrultusunda diğer 
illerde de kurslar düzenlenecek.

THBB tarafından düzenlenen eği-
timler Mesleki ve Teknik Eğitim Yö-
netmeliğine 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 işlen-

mektedir.

Santral Operatörleri eğitimi için hazırlanan ders programında; 

başta kullanılan araçların bakımlarının öğrenilmesi, beton hakkın-

da temel bilgiler öğrenilmesi, arıza durumlarının tespitinin yapıl-

ması ve beton üretimine etki edecek arıza ve yanlış uygulamaların 

öğrenilmesi konuları hakkında eğitim verilmektedir.

Laboratuvar Teknisyenleri kursu (Depreme Dayanıklı Yapılarda 

Beton Betonarme Deneyleri) ders programında; standarda uygun 

beton üretimi yapılması, standarda uygun beton numune değer-

lendirmesi yapılması gibi teorik konuların yanında laboratuvar 

ortamında uygulamalı eğitim verilmektedir.

4 farklı branş için özel olarak hazırlanan programlarda eğitim alan 

katılımcılar kurs sonunda sınava tabi tutulmakta ve başarılı olan-

lara Millî 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/ internet adre-

sinden ulaşılabilmektedir.

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

413 61 80 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Turkish Ready Mixed 

Concrete Association 

September – December 

2019 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 eleven courses 

will be held in September – December in 

2019 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 Eylül – Aralık 2019 Meslek İçi Kurs Takvimi
Tarih Kurs Şehir

2-6 Eylül 2019 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

9-13 Eylül 2019 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

16-20 Eylül 2019 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

23 Eylül - 1 Ekim 2019 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton ve Betonarme Deneyleri İstanbul

7 - 11 Ekim 2019 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

14 - 18 Ekim 2019 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

21 - 25 Ekim 2019 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

4 - 12 Kasım 2019 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton ve Betonarme Deneyleri İstanbul

18 - 22 Kasım 2019 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

25 - 29 Kasım 2019 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

02 - 06 Aralık 2019 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

Beton-Betonarme Deneyleri Kursları Sponsorları 2018-2019

Santral Operatörleri Kursları Sponsorları 2018-2019

Transmikser ve Pompa Operatörleri Kursları Ana Sponsoru 2018-2019

Yakıt Ekonomisi Sponsoru 2018-2019
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