
KGS Kurulunun 52. toplantısı yapıldı

Kalite Güvence Sistemi (KGS) Kurulunun 52. toplantısı 21 Ey-

lül 2020 tarihinde telekonferans yöntemiyle yapıldı. Toplantı 

tarihine kadar olan faaliyetlerin, belgelendirme verilerinin ve 

mali verilerin değerlendirildiği toplantıda 

2020 yılı sonuna kadar yapılacak çalışma-

lar belirlendi.

Kalite Güvence Sistemi (KGS) Kurulu, be-

ton ile ilgili kamu veya özel nitelikte bü-

tün tarafların katılımı ile oluşturulan bir 

kuruldur. KGS Kurulu, 20 Temmuz 2004 

tarihinden bu yana her 3-4 ayda bir topla-

narak KGS’nin yönetimini sürdürmektedir. 

KGS Kurulunda; T.C. Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye 

Belediyeler Birliği, TÜBİTAK, İstanbul Tek-

nik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıl-

dız Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri 

Odası, TMMOB Mimarlar Odası, Türkiye 

İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, Tür-

kiye Hazır Beton Birliği, Kimyasal Katkı 

Üreticileri Derneği, Agrega Üre-

ticileri Birliği Derneği ve Türkiye 

Prefabrik Birliği temsilcileri yer 

almaktadır. Hiçbir ilgili tarafın 

çoğunluk olmadığı, bağımsız ve 

tarafsız bir yapıyla faaliyet gös-

teren KGS Kurulu birçok sektör 

tarafından da örnek olarak ele 

alınmaktadır. 

Kalite Güvence Sistemi (KGS) 

hakkında:

Kalite Güvence Sistemi İktisadi 

İşletmesi (KGS), Türkiye Hazır 

Beton Birliği tarafından hazır 

beton ve ilgili ürünlerin üretim 

yerinde denetlenmesi amacıyla 

1995 yılında kurulan bir ürün 

belgelendirme kuruluşudur. KGS, hiçbir ilgili tarafın çoğunluk 

olmadığı bağımsız bir yapıya sahip “KGS Kurulu” tarafından 

yönetilmektedir.

KGS, betonda uzun yıllardır vermekte ol-

duğu “KGS Uygunluk Belgesi” ile inşaat 

sektöründe en güvenilir gönüllü belgelen-

dirme modellerinden biri hâline gelmiştir. 

Bu belgelendirmenin yanı sıra KGS, T.C. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler 

Hakkında Yönetmelik kapsamında beton-

da G İşaretlemesi’nde 001 numaralı ilk uy-

gunluk değerlendirme kuruluşu olarak ve 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamın-

da betonu oluşturan bütün ürünler için CE 

İşaretlemesinde 2055 No.lu onaylanmış 

kuruluş olarak atanmış; ayrıca Türk Akre-

ditasyon Kurumundan akredite olmuştur.

The 52nd meeting of the 
KGS Board held

The 52nd meeting of the Quality Assur-

ance System (KGS) Board was held via 

teleconference on 21 September 2020. In 

the meeting where the certificate data 

and activities that had taken place until 

the date of the meeting were assessed, 

the works to be carried out until the end 

of 2020 were determined. The Quality 

Assurance System (KGS) Board is a 

board constituted through the participa-

tion of all public and private parties in 

relation to concrete. The KGS Board 

continues the management of KGS by 

convening every 3-4 months since  

20 July 2004. 
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Türkiye’de standartlara uygun beton üre-

tilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygula-

malarının sağlanması için 32 yıldır çalışan 

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), İzmir 

Depremi İnceleme Raporu’nu açıkladı. Bazı 

ağır hasar almış binaların incelenmesi ve 

alınan numunelerin deneye tabi tutulması 

sonucu hazırlanan Rapor, zemin yapısının 

yanı sıra binalarda ciddi mühendislik ve uy-

gulama zafiyetleri ile birlikte düşük kalite-

de beton ve standartlara uymayan donatı 

çeliği kullanımının İzmir Depremi’nde yıkı-

ma neden olduğunu ortaya koydu.

30 Ekim 2020 Cuma günü, saat 14.51’de 

Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 

Mw büyüklüğünde deprem meydana gel-

miştir. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 15 

Kasım’da açıkladığı Sağlık Afet Koordinas-

yon Merkezi (SAKOM) verilerine göre İzmir 

Depremi’nde 116 vatandaşımız hayatını 

kaybetmiştir. Yaralanan 1.034 vatandaşı-

mızdan 1.021’i taburcu edilirken 8 vatan-

daşımızın tedavisi devam etmektedir. T.C. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda İzmir depremin-

de yıkılan bina sayısı 17; acil yıkılacak, ağır 

hasarlı, yıkık bina sayısı 506; orta hasarlı 

bina sayısı 511; az hasarlı bina sayısı 5.119, 

hasarsız bina sayısı 103.785 adet olarak 

açıklanmıştır. 

Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından 

İzmir’de hasar görmüş yapıları incelemek 

üzere, arama kurtarma çalışmalarının ta-

mamlanmasından sonra Çevre ve Şehirci-

lik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü-

nün daveti ile uzmanlardan oluşan bir ekip 

gönderilmiştir. 

Ekip bir yandan ağır hasarlı bazı yapılarda 

testler yapmış, diğer yandan da yapı dene-

tim hizmeti görmüş bazı hafif hasarlı ola-

rak raporlanan binalarda bakanlık heyetiy-

le birlikte incelemelerde bulunmuştur. 

İzmir’in Bayraklı, Karşıyaka, Buca, Çiğli, 

Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde ağır 

hasarlı binalar incelenmiş ve bu binaların 

bazılarının betonlarından karot örnekleri 

alınmış, ayrıca tahribatsız yöntemlerle de 

incelemeler yapılmıştır. Alınan beton ka-

rot numuneleri üzerinde, basınç dayanım 

deneyi yapılarak beton kalitesi belirlenmiştir. Alınan beton 

karot sonuçları aşağıdadır. 

Turkish Ready Mixed 
Concrete Association 

announces its Scrutiny 
Report for the Izmir 

Earthquake  

Turkish Ready Mixed Concrete As-

sociation (THBB) that has endeav-

ored for the production of concrete 

complying with the standards and 

for ensuring an accurate concrete 

application in constructions in Turkey 

for 32 years has announced its Scrutiny 

Report for the Izmir Earthquake. The 

Report drawn up upon examining 

some heavily damaged buildings and 

testing the samples taken revealed that 

the use of low-quality concrete and 

reinforcement steel that fails to comply 

with the standards, as well as serious 

engineering and application weak-

nesses in the buildings, along with the 

ground structure, caused destruction 

in the Izmir Earthquake.

Türkiye Hazır Beton Birliği İzmir Depremi
İnceleme Raporu’nu açıkladı

İzmir’deki bazı binaların beton karot basınç dayanım sonuçları:

İlçe Mahalle
Bina 

durumu
Kullanım 

amacı
Kat 

adedi

Ort. karot* 
Basınç Dayanımı, 

MPa

Schmidt, R 
değerleri 
ortalama

Schmidt, 
Mpa

Ultrases, 
m/sn

Karbonatlaşma 
Derinliği (cm)

Buca Ufuk Ağır Hasar  Konut (Lojman) 6 16,5 25 14 2530 4

Buca Akıncılar Ağır Hasar Konut 4 9,31 22 10 1960 1,5

Karabağlar Bahar Ağır Hasar Konut 8 8,87 25 14 1855 3

Karabağlar Umut Ağır Hasar Cami 4 11,14 26 14 2214 5,5

Karşıyaka Bahçelievler Ağır Hasar Konut 5 9,85 32 22 1982 3,5

Çiğli Ataşehir Ağır Hasar Konut 6 5,49 17 <10 1795 4,5

Bayraklı Manavkuyu Ağır Hasar Konut 9 8,2 22 10 1950 2

(*) Eş değer küp basınç dayanımı

ETKİNLİKLER ACTIVITIES

10 HAZIR BETON   Eylül - Ekim • 2020 • September - October



Türkiye Hazır Beton Birliği İzmir Depremi
İnceleme Raporu’nu açıkladı

GENEL GÖRÜŞ VE YORUMLAR:

• Betonarme yapılarda zemin etüdüne dayanan doğru bir 

temel seçimi, deprem hesabını da içeren bir statik projenin 

bulunması, projenin doğru olarak özenle uygulanması ve 

projedeki dayanımları sağlayan malzemelerin (beton ve çe-

lik donatılar) projede belirtildiği boyutlarda ve konumlarda 

kullanılması ve tüm bunların etkin bir sistemle denetlenmesi 

esastır. Hasar gören binalarda bu kurallara kısmen veya ta-

mamen uyulmadan binaların inşa edildiği belirlenmiştir.

• Depremde yıkılan 17 adet yapının 1999 öncesinde yapıldığı 

tespit edilmiştir.

• Özellikle Bayraklı bölgesinde zeminin yapısı deprem dalga-

larında büyütme etkisi yapmış, deprem bu bölgedeki yapılar 

üzerinde daha etkili olmuştur.

• Bazı binalarda planda asimetri sonucu burulma, bazıların-

da kısa kolon etkisi ile kolonda kesme gibi tasarım hataların-

dan kaynaklanan hasarlar görülmüştür. 

• İncelenen ağır hasarlı binalarda yapı denetim ve mühendis-

lik hizmeti alınmadığı görülmüştür.

• İncelenen yapı denetim hizmeti görmüş binalarda ise yapı-

sal hasar görülmemiştir.

• İncelenen ağır hasarlı yapıların tümü 1999 yılı öncesi yapı-

mıdır. Hasar nedenleri incelendiğinde düşük dayanımlı beton 

kullanılmasının nedenlerden biri olduğu görülmüştür. Bu be-

tonlar, bileşiminde kirli dere malzemesi bulunan ve muhte-

melen döküm sırasında ilave su katılmış, denetimsiz, düşük 

kaliteli betonlardır. Bunlardan biri 5 MPa gibi çok düşük karot 

basınç dayanımına sahiptir. Bir yapıda karot alınırken çamur-

lu su gelmesi betonda çok kirli ince malzemenin kullanıldığını 

göstermektedir. Bazı yapılarda karot numunesi çıkartılmasın-

da, numunenin parçalanmasından dolayı zorluk yaşanmıştır.

• Depremde ağır hasar gören yapılar incelendiğinde düşük 

beton kalitesinin yanı sıra hasara neden olan önemli başka 

unsurlar da tespit edilmiştir. Bunlardan biri kullanılan çelik 

donatılar ile ilgilidir. Hasar gören binaların neredeyse tama-

mında donatılar nervürsüz düz çeliktir, çapları ve miktarları 

yetersizdir. Deprem performansı açısından çok kritik olan 

ve boyuna donatıları saran etriyelerin miktarı ve aralıkları 

yetersizdir, etriye sıklaştırmaları yapılmamış, uçları doğru 

kıvrılmamıştır. Etriye aralıkları 20 cm ve üzerindedir. Sade-

ce yetersiz sıklaştırma ve düşük beton kalitesi yüzünden ağır 

hasar alan binalara rastlanmıştır. 

• Bazı yapılarda beton örtüsü (pas payı) kalınlığının yeterin-

ce kalın olmamasından ve beton yüzeyinin karbonatlaşma-

sından dolayı, donatıların bir kısmının korozyona uğramaya 

başladığı tespit edilmiştir. Karot numunelerinde fenolftalein 

çözeltisiyle karbonatlaşma derinlikleri saptanmıştır. Bulunan 

karbonatlaşma derinlikleri 1,5 cm – 5,5 cm arasındadır.

• Resim 3.a’daki numunenin basınç dayanımı 11 MPa’dır. Numu-

nede renkli bölgelerde henüz karbonatlaşma başlamamış olup, 

renksiz dış kabukta ise karbonatlaşma mevcuttur.  Yapının ko-

lonlarında bu bölgede yer alan donatıların paslanması, resim 

3.b’de yapıya ait kolonda görüldüğü gibi kaçınılmazdır. Geçirim-

siz ve yüksek kaliteli betonun öneminin sadece dayanım olarak 

değil, yapıların dayanıklılıkları (dürabilite) açısından da son de-

rece önemli olduğu, bu görüntülerden de anlaşılmaktadır. 

Resim 1: Düşük beton 
dayanımı ve yetersiz 

donatıdan dolayı kolonda 
kesme hasarı

Resim 2: Kısa kolonda 
kesme hasarı

Resim 3: Düşük kaliteli betonun karbonatlaşması sonucu 
donatılarda gözlemlenen paslanma
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Resim 4: Çok düşük dayanım nedeniyle alırken parçalanan 

numuneler

Resim 5: Çapları ve sıklıkları yetersiz, nervürsüz düz 

donatılar

1) Türkiye Hazır Beton Birliği Olarak Önerilerimiz:

Yapı stokumuz acilen gözden geçirilmeli ve depreme daya-

nıklı hâle getirilmeli

Türkiye’de 20 milyonun üzerinde konut bulunmaktadır. Bun-

ların yüzde 35’i (yaklaşık 6,7 milyon konut) maalesef dep-

reme dayanıksızdır. Bu doğrultuda, ülkemizin mevcut yapı 

stoku envanterinin detaylı bir şekilde çıkartılması ve bütün 

yapıların risk potansiyelinin ortaya konulması kritik öneme 

sahiptir. Bu kapsamda, ilk etapta hızlı tarama ile tespit edilen 

yüksek riskli yapılar acilen yenilenmelidir. Diğer riskli yapı-

ların performansı daha detaylı analizlerle değerlendirilerek 

alınacak tedbirler belirlenmelidir. 

2) İnşaat sürecindeki bütün kurallara eksiksiz uyulmalı

Yapıların depreme dayanıklı olması için inşaatların tasarım 

ve yapım zincirinde bulunan aşağıdaki kuralların hepsine ek-

siksiz uyulması gerekmektedir:

• Zemin incelemesi, 

• Doğru projelendirme,

• Kaliteli malzeme, 

• Doğru uygulama, 

• Denetim

3) İnşaatlarda daha yüksek dayanım sınıfında betonlar 

kullanılmalı

2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği binalarda en az C25 

dayanım sınıfı betonun kullanılmasını öngörmektedir. Yönet-

meliğe göre yapılarda kullanılacak beton dayanım sınıfının 

bir sınıf yükseltilmesi sevindiricidir ancak yeterli değildir. 

Özellikle betonarme yapıların uzun yıllar boyunca depreme 

karşı dayanıklı olabilmesi için dış çevre etkilerine dayanıklı 

şekilde boşluksuz olması gerekir. Bunun için de Yönetmelik’te 

dürabilitenin yani dayanıklılığın sağlanması için beton daya-

nım sınıflarının daha da yükseltilmesi çok önemlidir. Yüksek 

dayanım sınıflarında ve kalite belgeli betonlarla inşa edilen 

binaların depremde alacağı hasarın daha az olacağını öngö-

rebiliyoruz.

4) Betonda KGS’nin yaptığı etkin denetim sektörün tama-

mına uygulanmalı

Beton dünyada en çok kullanılan yapı malzemesidir. Bugün 

dünyanın en yüksek binaları betonarme ile yapılmakta ve en 

güvenli yapı malzemesi olarak dünyanın dört bir yanında kul-

lanılmaktadır. Ancak, diğer yapı malzemelerinde de olduğu 

gibi doğru uygulanması ve üretilmesi gerekmektedir. Dene-

timin sağlanamadığı yapı, hangi malzeme ile yapılırsa yapıl-

sın depreme karşı yeterli dayanıma sahip olmaz. Ülkemizde 

beton üretiminde en etkin denetim T.C. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak atanan Kali-

te Güvence Sistemi (KGS) tarafından yapılmaktadır. Bu dene-

timlerde, beton üretim tesislerinin yerinde denetiminin yanı 

sıra habersiz ürün denetimleri de yapılmaktadır. Hazır be-

tonda kaliteli üretim için KGS’nin uyguladığı denetim sistemi 

esas alınarak bütün tesisler ciddi bir şekilde denetlenmelidir.

Bu vesileyle, depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha 

Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır 

diliyoruz.

Yavuz IŞIK 

Türkiye Hazır Beton Birliği  

Yönetim Kurulu Başkanı
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Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (The 

Concrete Sustainability Council) üyesi ve 

Bölgesel Sistem Operatörü olan Türkiye 

Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından ül-

kemize tanıtılan “Kaynakların Sorumlu 

Kullanımı Belgelendirme Sistemi” kapsa-

mında Nuh Beton AŞ Kartal Hazır Beton 

Tesisi ve İzmit Hazır Beton Tesisi’nin bel-

gelendirmesi yapıldı.  CSC’nin Belgelen-

dirme Kuruluşu olan KGS İktisadi İşletmesi 

(KGS) tarafından yapılan denetimler sonu-

cunda Nuh Beton AŞ Kartal ve İzmit Hazır 

Beton Tesisleri, “Bronz” belge almaya hak 

kazandı.

Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaat-

larda doğru beton uygulamalarının sağlanması için 32 yıldır 

uğraş veren THBB, sürdürülebilirlik konusundaki gelişmele-

re öncülük ediyor. Kalite, çevre ve iş güvenliği uygulamala-

rıyla sektörün gelişimine büyük katkı sağlayan THBB, çev-

re dengesi ile ekonomik büyümeyi birlikte ele alan, doğal 

kaynakların verimli kullanımını sağlayarak çevresel kaliteye 

önem veren, aynı zamanda gelecek ku-

şakların ihtiyaçlarını tehlikeye sokmaksı-

zın bugünkü ihtiyaçlarını karşılayabilen 

bir model olan sürdürülebilirlik konusuna 

odaklandı. Bu doğrultuda, 2017 yılında Be-

ton Sürdürülebilirlik Konseyinin Bölgesel 

Sistem Operatörü olarak atanan THBB ve 

Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin Belge-

lendirme Kuruluşu olmaya hak kazanan 

KGS, “Kaynakların Sorumlu Kullanımı 

Sistemi”nce belgelendirmek üzere başvu-

ran firmalara yönelik çalışmalarına yoğun 

bir şekilde devam ediyor.

Bu doğrultuda Nuh Beton AŞ, İzmit ve Kar-

tal Hazır Beton Tesisleri’nin CSC Kaynakların Sorumlu Kul-

lanımı Sistemi kapsamında belgelendirilmesi için başvuruda 

bulundu. CSC’nin Belgelendirme Kuruluşu olan KGS tarafın-

dan yapılan denetimler sonucunda Nuh Beton’un her iki tesisi 

de “Bronz” belge almaya hak kazandı.

Nuh Çimento Sanayi AŞ’nin Hereke Çimento Fabrikası da 8 

Nisan 2020 tarihinde “Bronz” seviyesinde CSC sürdürülebi-

lirlik belgesi almaya hak kazanmıştı.

CSC welcomes Bronze 
certification for the 
Turkish ready-mixed 
concrete company  

“Nuh Beton” 

“Nuh Beton” Kartal and Izmit Ready-

Mixed Concrete Plants have been 

certified in accordance with the “CSC 

Certification System” launched in 

Turkey by the Turkish Ready-Mixed 

Concrete Association (THBB), Re-

gional System Operator of the CSC. 

Nuh Beton Kartal ve İzmit Hazır Beton Tesisleri 
“CSC Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgesi”ni 
almaya hak kazandı

CONCRE
TE

SU

STAINABILITY COUNCIL

Nuh Beton İzmit Hazır Beton TesisiNuh Beton Kartal Hazır Beton Tesisi
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Türkiye Hazır Beton Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme 
Merkezi (THBB MYM), Beton Pompa Operatörü Mesleki Ye-
terlilik Belgelendirmelerine tüm hızıyla devam ediyor. THBB 
MYM’nin yaptığı sınavlarda başarılı olan adaylar, Mesleki Ye-
terlilik Kurumu (MYK) tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik 
Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı ile çalışabiliyor.

Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi alanında 
çalışmalarını yürüten THBB MYM, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 29 Ma-
yıs 2019 tarihinde Beton Pompa Operatörü 
ulusal yeterliliğinden sınav ve belgelen-
dirme yapmak üzere yetkilendirildi. THBB 
MYM, ilk Beton Pompa Operatörü Mesleki 
Yeterlilik sınavını 3 Ekim 2019 tarihinde 
gerçekleştirerek belgelendirme sınavları 
düzenlemeye başladı.

Eylül ve ekim aylarında belgelendirme ça-
lışmalarına devam eden THBB MYM, 3 Eylül 
2020 tarihinde Akçansa Çimento San. ve 
Tic. AŞ’nin Betonsa Esenkent Hazır Beton 
Tesisi’nde, 26-27-28 Eylül 2020 tarihlerinde 
Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ’nin Beton-
sa İzmir Menemen Hazır Beton Tesisi’nde, 
6-7 Ekim 2020 tarihlerinde Akçansa Çimen-
to San. ve Tic. AŞ’nin Betonsa Bursa Hazır 
Beton Tesisi’nde ve 27 Ekim 2020 tarihinde 
ise Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ’nin Be-

tonsa Kırklareli Büyükkarıştıran Hazır Beton Tesisi’nde Beton 

Pompa Operatörü Mesleki Yeterlilik sınavı düzenledi. 

Böylece THBB MYM’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği Beton 

Pompa Operatörü Mesleki Yeterlilik Sınavı 32’ye ulaştı. Bu sı-

navlarda başarılı olan 81 aday Beton Pompa Operatörü Mesle-

ki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. THBB MYM’nin yaptı-

ğı sınavlarda başarılı olan adaylar, Mesleki Yeterlilik Kurumu 

(MYK) tarafından düzenlenecek Mesleki Yeterlilik Belgesi ve 

Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı ile çalışacak.

Mesleki Yeterlilik Belgesi” almak için 0216 322 96 70 numaralı 

telefondan THBB MYM’yi arayabilir veya www.thbb.com.tr ad-

resini ziyaret edebilirsiniz.

THBB Mesleki Yeterlilik 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 Birliği 

İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezini 

(THBB MYM) kurmuştur. THBB MYM, Türk Akreditasyon Ku-

rumu (TÜRKAK) tarafından Betoncu Ulusal 

Yeterliliği kapsamında 2016 yılında akredi-

te edilmiştir. Mesleki Yeterlilik Kurumunun 

(MYK) yetkilendirme denetimi başarı ile 

gerçekleşen THBB MYM, sınav ve belge-

lendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş ve 

2016 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 2019 

yılında “Beton Pompa Operatörü Ulusal Ye-

terliliği” kapsamında akredite olan ve yetki 

belgesini alan THBB MYM, belgelendirme 

faaliyetlerine başlamıştır. THBB MYM’nin 

İNTES ile birlikte hazırladığı “Beton Santral 

Operatörü” Ulusal Yeterliliğinin Mesleki Ye-

terlilik Kurumu İnşaat Sektör Komitesi tara-

fından değerlendirilmesinin ardından Resmî 

Gazete’de ve MYK resmî web sitesinde 

11.03.2020 tarihinde yayımlanmıştır. THBB 

MYM’nin İNTES ile birlikte hazırladığı “Be-

ton Transmikser Operatörü Ulusal Meslek 

Standardı” çalışmaları devam etmektedir.

THBB MYM continues 
Professional 
Competence 

Certifications for 
Concrete Pump 

Operators 

The Center for Professional Compe-

tence and Certifications of Turkish 

Ready Mixed Concrete Association 

(THBB MYM) continues Profes-

sional Competence Certifications 

for Concrete Pump Operators at full 

throttle. Candidates who pass the 

exams held by THBB MYM are able 

to work using the Professional Com-

petence Certificates issued by the 

Professional Competence Authority 

(MYK) and Professional Competence 

Identity Cards.

THBB MYM, Beton Pompa Operatörü Mesleki 
Yeterlilik Belgelendirmelerine devam ediyor
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Komi-

teleri, hazır beton sektörünün gelişimi ve 

sorunların çözümü için çalışmalarına yoğun 

bir şekilde devam ediyor. THBB Komiteleri 

sektörü ilgilendiren gelişmeleri takip ede-

rek aldığı kararlar ile Yönetim Kuruluna 

katkı sağlıyor. Bu kapsamda çalışmalarını 

yürüten komitelerden THBB Teknik Komite 

toplantısı 22 Eylül ve 22 Ekim 2020 tarihle-

rinde telekonferans yöntemiyle yapıldı. 

THBB Teknik Komite toplantılarında bir 

önceki Komite kararlarının değerlendiril-

mesinin ardından gündemdeki maddeler 

görüşüldü. Görüşülen maddeler arasında; 8 

Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen ve 

23 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek 

ERMCO Teknik Komitesi toplantıları, ERM-

CO bünyesinde kurulan BIM Çalışma Grubu 

hakkında bilgi verilmesi ve THBB BIM Çalışma Grubu kurulması, 

ERMCO Hazır Beton Ürün Veri Şablonu (PDT) İçeriği hakkında 

bilgi verilmesi, Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ile ilgi-

li son gelişmeler, THBB eğitim filmleri, TSE 

ayna komiteleri, CEN TC 104 Beton Komitesi 

çalışmaları ve taslak standartlar, 3D beton 

baskı yapıların standardize edilmesi, Hazır 

Beton Özel Ürünler Anketi, THBB’nin uluslara-

rası ortaklarından biri olarak desteklediği, 30 

Kasım – 10 Aralık 2020 tarihlerinde telekon-

ferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Küresel 

Beton Zirvesi (Global Concrete Summit) başta 

olmak üzere sektörümüzü ilgilendiren önemli 

konular görüşülerek kararlar alındı.

THBB Komiteleri hakkında 

THBB bünyesinde Teknik Komite, Çevre ve İş 

Güvenliği Komitesi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler 

Komitesi ve Üye ve Dış İlişkiler Komitesi bu-

lunmaktadır. THBB’nin Ana Tüzüğü gereği 

oluşturulan bu komitelerde THBB’nin faali-

yetleri planlanmakta, sektörümüzün sorunla-

rı tartışılmakta ve çözüm önerileri getirilmektedir. Bu özelliği ile 

komiteler, Yönetim Kuruluna yardımcı bir yürütme ve çalışma 

kurulu özelliği taşımaktadır.

THBB Technical 
Committee Meeting 

held  

The Committees of Turkish Ready 

Mixed Concrete Association (THBB) 

keep on working for the improvement 

of the ready mixed concrete sector and 

solution of problems nonstop. The 

THBB Committees contribute to the 

Board of Directors through the deci-

sions they take by keeping track of the 

developments that concern the sector. 

The meeting of THBB Technical 

Committee, one of the committees 

that carry out their endeavors in that 

scope, was held via teleconference on 

September 22 and October 22, 2020.

THBB Teknik Komite toplantıları yapıldı
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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” 2020 Ekim 
Ayı Raporu’nu açıkladı. Ekim ayı ile 
birlikte 5 aydır inşaat sektörünün 
yükseliş trendini devam ettirdiğini 
ortaya koyan Rapor, inşaat sektö-
rünün yılı, tüm ekonomik zorluklara 
rağmen pozitif tarafta kapatacağına 
işaret etti.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 
her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi 
ile Türkiye’de inşaat sektöründeki ve 
bağlantılı imalat ve hizmet sektörle-
rindeki mevcut durumu ve beklenen 
gelişmeleri ortaya koymaktadır. İn-

şaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı za-
manda üretiminden sonra kısa bir süre içinde stoklanmadan 
inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat 
sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli gösterge-
lerden biridir.

İnşaat sektörü 5 aydır yükseliş trendini devam ettiriyor
THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2020 
Ekim Ayı Raporu’nu açıkladı. Ekim ayındaki hareketlilik ile 
birlikte 5 aydır inşaat sektörü yükseliş trendini devam ettir-
mektedir. Konut satışlarındaki yavaşlamaya rağmen devam 
eden projeler hızlanmıştır. Temmuz ayından bu yana yükseliş 
gösteren beklenti ise düşme eğilimindedir. Özellikle faizlerdeki 
tırmanmaya rağmen devam eden kur artışı beklentinin gerile-
mesindeki temel sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Güven 
Endeksi negatif tarafta kalmıştır. Beklenti ve güvenin ekim ayı 
için aşağı yönlü bir hareketi söz konusudur.  

İnşaat sektöründeki tablo geçen yıla göre olumlu
Hazır Beton Endeksi Ekim Ayı Raporu’ndaki bütün endeksler-
de ve dolayısıyla inşaat sektöründe 2019 yılına kıyasla olumlu 
bir tablo söz konusudur. Ay bazında beklenti ve güven negatif 
tarafta kalsa da önceki yıla göre yükselmiştir. 

İnşaat sektörü 2020 yılını tüm ekonomik zorluklara rağ-
men pozitif tarafta kapatacak
Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu 

Başkanı Yavuz Işık, “Yükselen faiz, kredi yavaşlaması, talepte-

ki durağanlık, ABD seçimleri sonrasında Türkiye-ABD ilişkile-

rindeki yeni gelişmeler, pandemiye yönelik alınacak tedbirler 

ile birlikte yılın son 2 ayında ekonomik faaliyette yavaşlama 

beklenmektedir. PMI yani Satın Alma Yöneticileri Endeksi ve 

kapasite kullanım oranlarındaki son rakamlar bu yavaşlama-

nın başladığını ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün de bu 

gelişmelerden bağımsız bir hareket sergilemesi beklenemez. 

Ancak ekim ayı THBB Hazır Beton Endeksi rakamları inşaat 

sektörünün yılı, tüm ekonomik zorluklara rağmen pozitif ta-

rafta kapatacağına işaret etmektedir.” dedi.

Yılın 3. çeyreğinde yani Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında Tür-

kiye ekonomisinin büyümeye uygun makro konjonktürü içeri-

sinde inşaat sektörünün de ciddi bir atılım gösterdiğini vurgu-

layan Yavuz Işık, “Ekim ayı sonuçları inşaatın son çeyrekte de 

potansiyelini ortaya koyacağını ve ekonominin büyümesinde 

kendinden beklenenin üstüne çıkacağını bize söylemektedir.” 

dedi. 

Construction makes a 
good start on Q4

Turkish Ready Mixed Concrete  

Association (THBB) has announced 

its “Ready Mixed  Concrete Index” 

2020 October 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. The report that indi-

cates that the construction sector has 

continued its trend of increasing for 

five months in October highlighted 

the fact that the construction sector 

will end the year on the positive side 

in spite of all economic challenges. 

İnşaat 4. Çeyreğe İyi Başladı

Grafik 1: Endeks Değerleri 

Grafik 2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı 

Ayına Göre, %)

ETKİNLİKLER ACTIVITIES

20 HAZIR BETON   Eylül - Ekim • 2020 • September - October



Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Komi-
teleri, hazır beton sektörünün gelişimi ve 
sorunların çözümü için çalışmalarına ara 
vermeden devam ediyor. Bu kapsamda ça-
lışmalarını yürüten komitelerden THBB Çev-
re ve İş Güvenliği Komitesinin Toplantısı 22 
Eylül ve 22 Ekim 2020 tarihlerinde telekon-
ferans yöntemiyle yapıldı.

THBB Çevre ve İş Güvenliği Komitesi Top-
lantılarında bir önceki Komite kararlarının 
değerlendirilmesinin ardından gündemdeki 
maddelerin görüşülmesine geçildi. Toplan-
tılarda, Korona Virüsü (COVID-19) Pande-
misi ile ilgili sektörümüzde alınan önlemler 
ve gelişmeler, hazır beton sektöründeki iyi 
uygulama örnekleri, THBB Çevre Yarışması, 
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 
Taslağı, Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İliş-
kin Tebliği, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yürütülen 
çalışma, İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 

yürütülen çalışma, T.C. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığının hazırladığı Çevresel Etki Değerlen-
dirmesi Yönetmeliği Taslağı, Beton Sürdürü-
lebilirlik Konseyi (The Concrete Sustainability 
Council) ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere 
çevre ve iş sağlığı açısından sektörümüzü il-
gilendiren önemli konular değerlendirilerek 
kararlar alındı. Komite toplantılarında alınan 
kararlar THBB Yönetim Kurulunda görüşüle-
rek karara bağlanacak.

THBB Komiteleri hakkında

THBB bünyesinde Teknik Komite, Çevre ve İş 
Güvenliği Komitesi, Tanıtım ve Halkla İlişki-
ler Komitesi ve Üye ve Dış İlişkiler Komitesi 
bulunmaktadır. THBB’nin Ana Tüzüğü gereği 
oluşturulan bu komitelerde THBB’nin faaliyet-

leri planlanmakta, sektörümüzün sorunları tartışılmakta ve çö-
züm önerileri getirilmektedir. Bu özelliği ile komiteler, Yönetim 
Kurulu’na yardımcı bir yürütme ve çalışma kurulu özelliği taşı-
maktadır. 

THBB Environment 
and Vocational Safety 

Committee Meeting held  

The Committees of Turkish Ready Mixed 

Concrete Association (THBB) keep on 

working for the improvement of the ready 

mixed concrete sector and solution of 

problems nonstop. The meeting of THBB 

Environment and Vocational Safety Com-

mittee, one of the committees that carry 

out their endeavors in that scope, was held 

via teleconference on September 22, 2020.

THBB Çevre ve İş Güvenliği Komitesi 
toplantısı yapıldı

THBB Environment 
and Vocational Safety 

Committee Meeting held 

The Committees of Turkish Ready 

Mixed Concrete Association (THBB) 

keep on working for the improvement 

of the ready mixed concrete sector and 

solution of problems nonstop. The 

meeting of THBB Environment and 

Vocational Safety Committee, one of 

the committees that carry out their 

endeavors in that scope, was held via 

teleconference on September 22 and 

October 22, 2020.
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Türkiye Hazır Beton Birliği 
2020 Kasım-Aralık dönemi 
meslek içi kurs takvimi açıklandı
Uzun yıllardır düzenlediği eğitimlerle hazır beton sektörüne eği-

timli, bilinçli ve kalifiye eleman yetiştiren Türkiye Hazır Beton Bir-

liğinin (THBB), transmikser, pompa 

ve santral operatörleri ile labora-

tuvar teknisyenleri için düzenlediği 

eğitimler devam ediyor. 

Bir okul gibi eğitim çalışmalarını 

aralıksız sürdüren THBB, 2020 Ka-

sım - Aralık aylarında transmikser, 

pompa ve santral operatörleri ile 

laboratuvar teknisyenlerine yönelik 

toplam 6 kurs düzenleyecek. Devam 

eden aylarda düzenlenecek kursla-

rın tarihleri daha sonra açıklanacak. 

Eğitimler İstanbul’da gerçekleştiri-

lecek. Ayrıca, talepler doğrultusun-

da diğer illerde de kurslar düzenle-

necek.

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 ku-

ralları esas alınarak çalışma disiplini kazanılması olarak belirlen-

miştir.

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 programında; 

başta kullanılan ekipman 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 
announces its 2020 
November-December 
calendar of vocational 

trainings 

Total six courses for the pump, truck 

mixer, and batching plant operators and 

laboratory technicians will be held in 

November and December in 2020 in the 

training calendar of THBB that contin-

ues its endeavors without interruption 

like a school. The dates of the courses to 

be organized in the subsequent months 

will be announced later on.
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Türkiye Hazır Beton Birliği 2020 Kasım - Aralık Meslek İçi Kurs Takvimi

Tarih Kurs Şehir

2 - 6 Kasım 2020 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

9 - 17 Kasım 2020 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton ve Betonarme Deneyleri İstanbul

23 - 27 Kasım 2020 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

30 Kasım - 4 Aralık 2020 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

7 - 11 Aralık 2020 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

14 - 22 Aralık 2020 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton ve Betonarme Deneyleri İstanbul

Beton-Betonarme Deneyleri Kursları Sponsorları 2019-2020

Santral Operatörleri Kursları Sponsorları 2019-2020

Transmikser ve Pompa Operatörleri Kursları Ana Sponsoru 2019-2020

Yakıt Ekonomisi Sponsoru 2019-2020

Taleplere göre düzenlenecek olan program daha sonra açıklanacaktır.

ACTIVITIES ETKİNLİKLER

25September - October • 2020 • Eylül - Ekim   HAZIR BETON   



Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) düzen-
lediği Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitim-
leri ile hazır beton tesislerinin kaynakları-
nı verimli kullanmasını sağlamaya devam 
ediyor. THBB 2018 yılı sonundan bu yana 
100’den fazla tesiste hem teorik hem de 
sahada uygulamalı olarak eğitimler ger-
çekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.

THBB, 2018 yılından bu yana güvenli, ve-
rimli, sürdürülebilir bir taşımacılık faaliyeti 
gerçekleştirilmesi amacıyla Ekonomik ve 
Güvenli Sürüş Eğitimleri düzenliyor. Bugü-
ne kadar 100’den fazla tesiste gerçekleş-
tirilen bu eğitimler sonunda genel olarak 
%30 oranında yakıt tasarrufu sağlanırken 
bazı tesislerde %35-40 oranında yakıt tasarrufuna ulaşıldı-
ğı tespit edildi. Bugüne kadar tesislerde verilen eğitimlerin 
hazır beton tesisine mali olarak katkısı metreküpte 3-5 TL 
akaryakıt tasarrufu seviyesine ulaştı. Bu eğitimler transmik-
ser ve beton pompa operatörlerinin yanı sıra loader, çimento 
silobası ve hafriyat kamyonları ile lojistik sektöründe çalışan 
tır operatörleri için de düzenleniyor. 

Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitimi hakkında

Trafik kazalarının sonuçları incelendiğinde, toplum yaşamı-
nın üç önemli boyutu olan; sosyal (insani), çevresel, ekono-
mik zararları olduğu görülmektedir. THBB de bu doğrultuda 
hazır beton sektörüne ekonomik ve güvenli sürüş için özel bir 
eğitim programı hazırladı. 

Eğitim programının birinci modülü olan “Güvenli Sürüş Eği-
timi” ile sürücünün kullandığı aracın güvenli kullanılmadığı 
durumlarda kendisine, ailesine, trafikteki diğer insanlara, ça-
lışma arkadaşlarına ve çalıştığı işyerine verebileceği zararları 
fark etmelerini sağlamak; trafikteki tehlikeleri önceden fark 
etmesini sağlayarak trafik kazalarına karışmalarını önlemek; 
güvenli ve defansif sürüş bilincini kazandırmak amaçlanıyor. 
Böylece, ölümlü ve yaralanmaları ve ağır maddi hasarlı trafik 
kazalarını ve bu kazalardan kaynaklı manevi ve maddi kayıpla-
rı önlemek hedefleniyor. 

Eğitimin ikinci modülü olan “Ekonomik-Verimli Sürüş Eğitimi” 
ile katılımcıların, aldıkları eğitim ile birlikte, iş süreçlerini etki-
lemeden, sürüş konforlarını değiştirmeden, kilometre başına 

tüketilen yakıt miktarını azaltarak, yakıt tü-
ketiminden kaynaklı sera gazı emisyonlarını 
azaltmak; enerji tüketimini minimize ederek 
gereksiz doğal kaynak tüketimini önlemek; 
yakıttan kaynaklı maliyetleri düşürmek; 
ekonomik sürüş aynı zamanda güvenli sü-
rüşü de destekleyen bir eğitim olduğu için 
aynı zamanda defansif sürüş alışkanlığını 
katılımcılara kazandırmak; operasyonel sü-
reçlerin hızlı araç kullanmadan da tamam-
lanabileceğinin kanıtlanması ile sürücüler 
üzerindeki zaman baskıları da azaltılarak 
sürüş psikolojisine pozitif katkı sağlamak 
amaçlanıyor. Böylece, araç katalog yakıt tü-
ketim değerlerine en yakın değerlerde araç 
kullanımını sağlayarak yakıttan kaynaklı 
maliyetleri optimize etmek, bu tasarrufu 

rakamlarla gösterebilmek; sera gazından kaynaklı emisyonları 
azaltarak çevreye daha az zarar vermek; tüm araç işletim ma-
liyetlerini %10-15 oranında azaltmak hedefleniyor. 

Programın üçüncü modülü olan “Pratik Eğitim” ile katılımcı-
ların, aldıkları eğitim ile birlikte, sürüş öncesi hazırlık ve sürüş 
esnasında dikkat etmeleri gereken kritik konuları fark etmeleri 
ve kullandıkları araç ile ilgili doğru bildikleri yanlışları sürücü-
ler ve operatörler ile paylaşması amaçlanıyor. Eğitim sonunda 
sürücülerin öğrendikleri bilgileri pratik uygulama ile hayata 
geçirmeleri hedefleniyor.

Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitiminin tesislerinizde gerçek-
leştirilmesi için Türkiye Hazır Beton Birliği ile iletişime geçe-
bilirsiniz.

THBB continues the 
Economic and Safe 
Driving Trainings  

Turkish Ready Mixed Concrete As-

sociation (THBB) continues to ensure 

that the ready mixed concrete plants 

use their resources efficiently, through 

the Economic and Safe Driving 

Trainings that it organizes. THBB 

has undersigned a significant success 

by providing trainings that are both 

theoretical and practical onsite at over 

100 plants since the end of 2018.

THBB Ekonomik ve Güvenli
Sürüş Eğitimlerine devam ediyor
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THBB, “Sentetik Lifli Endüstriyel Zemin Betonu 
Uygulaması” eğitim filmi hazırladı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), “Sentetik 

Lifli Endüstriyel Zemin Betonu Uygulaması” 

eğitim filmi hazırlayarak ilgiyle izlenen eği-

tim filmleri serisine bir yenisini daha ekledi.

Polyfibers sponsorluğunda çekilen filmde 

endüstriyel zeminlerde klasik çelik donatılar 

yerine kullanılmaya başlanan ve betonun 

servis ömrünü uzatan makro sentetik lif do-

natı ürünleri anlatılıyor.

Dünyada birçok ülkede kullanılan, Türkiye’de 

de tamamen yerli sermaye ve Türk mühen-

dislerin başarılı AR-GE çalışmalarıyla, sa-

nayileşmiş bir ölçekte üretilen sentetik lif 

donatı ürünleri ülkemizde de özellikle büyük 

ölçekli inşaat projelerinde birçok avantajı nedeniyle tercih edil-

meye başlandı. 

Filmde ileri teknolojilerle güçlendirilmiş sentetik lif ürünleri-

nin, eşsiz tasarım ve formlarda bir araya getirildikleri için ha-

zır betona katıldıklarında çatlamaları en aza indirmeleri, beton 

performansını artırmaları ve farklı uygulamalarda uzun vadeli 

dayanıklılık kazandırmaları üzerinde du-

ruluyor. Korozyona uğramayan, dürabilite 

sağlayan, rötre çatlaklarını, ısıl genleşme ve 

büzülme etkilerini azaltan bu lifler betona 

darbe ve aşınma dayanımı kazandırıyor.

THBB tarafından hazırlanan eğitim filmleri-

nin Türkiye’de bulunan, bütün beton sant-

ralleri başta olmak üzere 20.000’den fazla 

transmikser operatörü ve 5.000’den fazla 

beton pompa operatörüne ve binlerce labo-

ratuvar personeline THBB ve THBB üyeleri 

tarafından gösterilmesi hedeflenmektedir. 

THBB seminerleri ve etkinliklerinde de ka-

tılımcılara gösterilecek bu eğitim filmleri, 

isteyen herkesin her an ulaşabilmesi için ise aynı zamanda 

THBB’nin www.thbb.org adresindeki web sitesinden ve sosyal 

medya hesaplarından paylaşılmaktadır.

Katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

THBB prepares 
a training film on 
“Application of 

Industrial Ground 
Concrete with 

Synthetic Fiber” 

Turkish Ready Mixed Concrete As-

sociation (THBB) has added a new 

one to its training films viewed with 

interests, by  preparing a training film 

on “Application of Industrial Ground 

Concrete with Synthetic Fiber.” 
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