
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)’nin 29. Olağan Genel Ku-

rul Toplantısı, 19 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da Birlik mer-

kezinde yapıldı.

Birlik merkezinde yapılan Genel Kurulda, Divan Başkanlığı’na 

Yaşar Karslı, Başkan Vekilliği’ne Mete Arslan ve Katip Üyeli-

ğine Aşkın Sarıbaş seçildi.

Açılış konuşmasına Çanakkale Şehitlerini anarak başlayan 

THBB Yönetim Kurulu Baş-

kanı Yavuz Işık, aynı gün 

İstanbul’da gerçekleşen terör 

saldırısını lanetleyerek, top-

lantı başlarken birlik ve bera-

berlik vurgusu yaptı. 

Türkiye ekonomisi içinde ciddi 

bir yere sahip olan hazır beton 

sektörünün temsilcileri olarak 

temel hedeflerinin standartla-

ra uygun, kaliteli ve güvenilir 

beton üretimini yaygınlaştır-

mak olduğunu ifade eden Ya-

vuz Işık, THBB’nin sektörden 

aldığı güçle kaliteli betonun 

üretilmesi ve kullanılması için 

28 yıldır canla başla çalıştığını 

belirtti ve Genel Kurul açılışında sektörü şöyle değerlendirdi:

“Sektörümüz, 800’den fazla girişimin faaliyet gösterdiği, 12 

milyar Türk Lirasını bulan cirosu, 38 bini aşan istihdam hacmi 

ve yıllık 107 milyon metreküpü bulan üretimiyle inşaat sek-

THBB’s 29th  
General Assembly 

held  

The 29th General Assembly of 

Turkish Ready Mixed Concrete As-

sociation (THBB) was held on 19 

March 2016 in Istanbul at the head 

office of the Association.

In the General Assembly held at 

the head office of the Association, 

Yaşar Karslı was elected as the 

Assembly Chair, Mete Arslan as the 

Vice Chair, and Aşkın Sarıbaş as 

the Clerk Member.

29. Olağan Genel Kurul Toplantısı 

THBB’nin

yapıldı

Yavuz Işık 
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törünün en temel koludur. Bu güçlü 

yapısıyla, hazır beton sektörü Türkiye 

ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. 

Sektörümüzün 2008 sonrası dönem-

de, ortalama yüzde 24’lük bir ciro ar-

tış hızına sahip olduğu görülmektedir. 

Aynı dönemde sektörümüzün istih-

damında yıllık ortalama yüzde 10’luk 

bir artış olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

veriler, sektörümüzün Türk sanayisi 

açısından ne derece önemli olduğunu 

göstermektedir.

İnşaat sektörü toplam istihdamda 

yüzde 7,4 pay ile istihdam katkısı yük-

sek sektörler arasında yer almaktadır. 

2014 yılı sonu itibariyle sektörün istih-

damı 2 milyon kişi civarındadır. 

İnşaat sektörünün Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla içindeki payı 2012 yılında yüzde 

5,7 iken, 2013 yılında bu oran yüzde 

5,9’a, 2014 yılında yüzde 5.8’e ve 2015 

yılının ilk dokuz ayında yeniden yüzde 

5.7’ye inmiştir. Yani inşaat sektörü 

göreli büyüklüğü son 4 senedir aynı 

noktadadır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

ile inşaat sektörünün büyüme hızları 

incelendiğinde, inşaat sektörü büyü-

me hızının hemen hemen her dönem 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme hızı 

ile aynı yönde fakat daha yüksek sevi-

yelerde hareket ettiği gözlenmektedir. 

Ancak, kriz dönemlerinde sektörün 

Aşkın Sarıbaş, Yaşar Karslı, Mete Arslan

Yavuz Işık, Chair of the Board of Directors 

of THBB, who started the keynote speech by 

commemorating the martyrs of Çanakkale, rep-

rimanded the terrorist attack that took place in 

Istanbul on the same day and  highlighted unity 

and togetherness in the start of the meeting.  

 

Stating that the main objective of them as the 

representatives of the ready mixed concrete sec-

tor, a significant item in the economy of Turkey, 

is to promote the production of quality and 

reliable concrete, complying with the standards, 

Yavuz Işık said that THBB has been working 

diligently for the production and use of quality 

concrete with the empowerment it acquires 

from the sector for 28 years and evaluated the 

sector in the inauguration of the General Meet-

ing as follows:
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çok hızlı bir şekilde küçüldüğü görülmek-

tedir. Buna karşılık krizden çıkış anahtarı 

da yine inşaat sektörü olmaktadır.

Bunu 2008 krizi sonrasında inşaat sektö-

rü ve Türkiye’nin genel büyüme rakamları 

teyit etmektedir. Hazır beton sektörü ise 

2015 yılında bir önceki yıl ile aynı üreti-

mi gerçekleştirmiş ve 2015 yılını 107 mil-

yon metreküp hazır beton üretimi ile ka-

patmıştır. Tüm olumsuzluklara rağmen 

Türkiye ekonomisi, 2015 yılının ilk dokuz 

ayında yüzde 3.4 büyüyerek farkını orta-

ya koymuştur. Türkiye, son 7 yıldır üreti-

miyle Avrupa’daki ülkeler arasında lider, 

dünyada ise üçüncü sıradadır. Bu güçlü 

yapısıyla, hazır beton sektörü Türkiye 

ekonomisinde oldukça önemli bir yere sa-

hiptir.”

2015 yılı genel olarak sektörümüz için zor 

bir yıldı. Ancak, Türkiye ekonomisine ve 

hazır beton sektörüne baktığımızda, 2016 

yılından umutlu olduğumuzu bir kez daha 

vurgulamak isterim. Kamu ve özel sektö-

rün, yatırımlarına hız vermesini bekledi-

ğimiz bu yılda, son dönemde yavaşlayan 

özel sektör yatırımlarının ivme kazanma-

sı, geçen sene beklemede kalan konut ya-

tırımlarının başlaması ve devletin devam 

eden ve yenilerinin de ekleneceğini tah-

min ettiğimiz alt yapı yatırımları ile sek-

törümüzün yüzde 5’lik büyüme oranını 

yakalayacağını düşünüyoruz.”

“Our sector, in which more than 800 

enterprises are active, is the most funda-

mental field of the construction industry 

with its turnover up to 12 billion Turk-

ish Liras, employment volume exceed-

ing 38 thousand, and production that 

reach 107 million cubic-meters per an-

num. Thanks to such strong structure of 

it, the ready mixed concrete sector has a 

significant place in Turkey’s economy. It 

appears that our sector has an averagely 

24 percent turnover increase rate in the 

period following 2008. It is understood 

that in the same period, averagely 10 

percent annual increase took place in 

the employment of our sector. This data 

demonstrates how important our sector 

is for the Turkish industry.
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Türkiye Hazır Beton Birliği eğitimleri 
devam ediyor

Türkiye Hazır Beton Birliği, hazır beton 

sektöründe çalışan pompa, transmikser 

ve santral operatörleri ile laboratuvar 

teknisyenleri için düzenlediği kurslarına 

devam ediyor. Bir okul gibi sektörüne 

eğitimli, bilinçli ve kalifiye eleman yetiş-

tiren THBB’nin eğitim takviminde Mayıs 

– Haziran 2016 aylarında toplam 6 kurs 

yapılacak. Taleplere göre düzenlenecek 

olan eğitimlerin tarihleri daha sonra açık-

lanacak.

4 farklı alanda eğitim verilen kurs takvi-

minde pompa operatörleri için 2, trans-

mikser operatörleri için 2, santral opera-

törleri için 1, laboratuvar teknisyenleri için 1 eğitim düzenlenecek. 

Mayıs – Haziran 2016 aylarında yapılacak eğitimler İstanbul’da 

gerçekleştirilecek. Ayrıca, talepler doğrultusunda diğer illerde de 

kurslar düzenlenecek.

THBB tarafından düzenlenen eğitimler 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, ile-

ri ve güvenli sürüş tekniklerinin öğrenilmesi konuları işlenmektedir.

Santral Operatörleri eğitimi için hazırla-

nan ders programında; başta kullanılan 

araçların bakımlarının öğrenilmesi, be-

ton hakkında temel bilgiler öğrenilmesi, 

arıza durumlarının tespitinin yapılması 

ve beton üretimine etki edecek arıza ve 

yanlış uygulamaların öğrenilmesi konula-

rı hakkında eğitim verilmektedir.

Laboratuvar Teknisyenleri kursu (Depre-

me Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme 

Deneyleri) ders programında; standarda 

uygun beton üretimi yapılması, standar-

da uygun beton numune değerlendirme-

si 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 olanla-

ra Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verilmektedir.

Eğitimlerin kontenjan bilgilerine ve başvuru formlarına Türkiye 

Hazır Beton Birliği web sitesinin eğitimler bölümünden ulaşılabil-

mektedir.

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

413 61 80 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Turkish Ready Mixed Concrete 
Association trainings ongoing  

The courses organized by Turkish Ready Mixed 

Concrete Association for the pump, truck mixer, and 

plant operators and laboratory technicians working 

in the ready mixed concrete sector are ongoing. Total 

6 courses will be organized in the May-June 2016 

period in the training calendar of THBB that educates 

trained, conscious and qualified personnel in the sector 

like a school. Dates of the courses to be held according 

to demand will be announced subsequently.
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Türkiye Hazır Beton Birliği 2015 – 2016 Meslek İçi Kurs Takvimi
Tarih Kurs Adı Yer

25-29 Nisan 2016 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

2-6 Mayıs 2016 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

16-20 Mayıs 2016 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

23-27 Mayıs 2016 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme Deneyleri İstanbul

30 Mayıs 2016 – 3 Haziran 2016 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

6-10 Haziran 2016 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

6-10 Haziran 2016 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

Laboratuvar Teknisyenleri Kursu Sponsorları 2015-2016

Santral Operatörleri Kursları Sponsorları 2015-2016

Transmikser ve Pompa Operatörleri Kursları Ana Sponsoru 2015-2016

Beton Pompa Operatörleri Kursları Sponsoru 2015-2016

Taleplere göre düzenlenecek olan program daha sonra açıklanacaktır.

ACTIVITIES ETKİNLİKLER

21Mart - Nisan • 2016 • March - April   HAZIR BETON   


