
Çeyrek asrı aşkın süredir güvenli ve dayanıklı yapıların inşası, 

standartlara uygun beton üretilmesi ve kullanımı için çalış-

malarını sürdüren Türkiye Hazır Beton Birliğinin Yönetim Ku-

rulu Başkanı Sayın Yavuz Işık, Avrupa Hazır Beton Birliğine 

(ERMCO)  üç yıllığına başkan seçilmiştir.

1991 yılından bu yana Avrupa Hazır Beton 

Birliğinin (ERMCO) tam üyesi olan ve 2014 

yılından bu yana da Başkanlık Komitesi’nde 

yer alan Türkiye Hazır Beton Birliği, şimdi 

Avrupa hazır beton sektörüne öncülük ede-

cek. THBB Başkanı Yavuz Işık, 8 Eylül 2016 

tarihinde Almanya’da gerçekleştirilen 24. 

Avrupa Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu 

Toplantısı’nda, 70 delegenin oyları ve Fran-

sa, Almanya ve Türkiye’den temsilcilerin 

oluşturduğu Başkanlık Divanı’nın kararıyla 

ERMCO Başkanlığına seçildi.

Seçim sonrası konuşma yapan Yavuz Işık, 

sözlerine İtalya’da meydana gelen deprem 

nedeniyle İtalya’ya başsağlığı dileyerek 

başladı. 24. ERMCO Yönetim Kurulu Toplan-

tısının Berlin’de yapılması vesilesiyle Alman Hazır Beton Bir-
liğinin (BTB) 50. yılını kutlama imkânı bulduklarını ifade eden 
Yavuz Işık, BTB’ye düzenledikleri organizasyon için teşekkür 
ederek nice başarılı yıllar diledi. 

Yavuz Işık konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu 
yıl ERMCO için çok verimli bir yıl oldu. ERM-
CO hazır betonu  Avrupalı tüketiciler için 
tercih edilen bir yapı malzemesi haline getir-
mek için çok çalıştı. Bununla birlikte, ERMCO 
ve üye birlikler betonun sürdürülebilirliğini 
geliştirmenin yollarını bulmaya ve betonu 
bilindik  inşaat malzemelerinin yerine en 
önemli  alternatif olarak öne çıkarmaya 
odaklandılar. Bu bakış açısı beton kullanımını 
yeni bir seviyeye taşıdı. ERMCO’nun çabaları 
sayesinde, betonun ağır şartlar altındaki du-
rabilitesini geliştirmek ve daha çevre dostu 
beton çözümleri bulmak için yeni teknikler 
üzerinde çalışan akademisyenler görmekte-
yiz. Buna ek olarak betonun üretimi, taşın-
ması ve pompajı  ile ilgili standartlarda deği-
şiklikler yapıldığına tanık olmaktayız. 

The President of 

Turkish Ready Mixed 

Concrete Association 

Yavuz Işık, has also 

become the President 

of ERMCO

Yavuz Işık, the President of Turk-

ish Ready Mixed Concrete As-

sociation, who has been pursuing 

efforts for the construction of safe 

and durable structures for more 

than a quarter of a century, will be 

the President of European Ready 

Mixed Concrete Organization 

(ERMCO), too.

THBB Başkanı Yavuz Işık,
Avrupa Hazır Beton Birliğinin de  
başkanı oldu
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Birliğimiz, ERMCO’ya üye olduğu 1991 yılından bu yana 
ERMCO’nun endişelerini ve temel değerlerini paylaşmıştır. 
THBB kurulduğu günden bu yana, Türkiye’de beton kalitesi-
nin sağlanması için çok çalışmış, aynı zamanda Türkiye’de-
ki beton üreticilerinin haklarının korunmasının garantisi ol-
muştur. Bunu yaparken, THBB, beton üretiminin geleceği ve 
problemleriyle ilgili uluslararası tartışmalarda da yer almış-
tır. Hedefimiz her zaman daha güvenli, çevre dostu, dayanık-
lı, ulaşılabilir ve konforlu mekanları gerçek kılmak olmuştur.

Biz daima betonun en verimli ve en düşük maliyetli malzeme 
olduğunu ve yollar, rüzgar santralleri, su altı tünelleri baş-
ta olmak üzere birçok yapıda tereddütsüz kullanılabileceğini 
göstermek için çalışmaktayız.

Şimdi takımın daha büyük bir parçası olarak ilgili komisyon-
larda sesimizi duyurmak, beton kullanımının ekonomik ve 
pratik açıdan olumlu etkilerini anlatmak için her zamankin-
den daha çok çalışacağız. Çok çalışmanın önemine ve ilerle-
menin işbirliği ile mümkün olacağına inanıyorum. Bir takım 
olarak, ERMCO’nun karar verme mekanizmalarındaki önemi-
ni sağlamlaştıracağız ve umut ediyorum ki ERMCO’yu daha 
da ileriye taşıyacağız. 

Konuşmama son verirken, beni ERMCO’nun başkanı seçerek 
bana gösterdiğiniz güven için her birinize teşekkür etmek is-
tiyorum. Uzun yıllardır hazır beton sektöründe ve ERMCO’da 
edindiğim deneyimin de yardımıyla, ERMCO’nun yaptığı iyi 
işleri gelecek yıllarda da devam ettireceğimize inanıyorum.”

Toplantı sonrası değerlendirmelerini paylaşan Yavuz Işık 
şunları söyledi: “Türkiye’de güvenli ve dayanıklı yapıların in-
şası için gerekli olan kaliteli, doğru, çevreye duyarlı ve sürdü-
rülebilir beton üretiminin ve kullanımının yaygınlaşması için 
üyelerimiz ile uzun yıllardır özveriyle çalışıyoruz. İstikrarlı 
ve profesyonel bakış açımızı koruyarak ulusal ve uluslarara-
sı platformlarda pekçok başarılar elde ettik. Bugün Türkiye, 
hazır beton üretiminde Avrupa birincisi, dünyada ise üçüncü 
en büyük hazır beton üreticisidir. Ülkemizi ve THBB’yi temsi-
len katıldığımız toplantıdan ERMCO başkanlığı görevini üstle-
nerek ayrılıyoruz. Bu görev elbette ki yeni sorumlulukları da 
beraberinde getiriyor. Önümüzdeki dönemde hem Avrupa’da 
hem de Türkiye’de beton sektörünün gelişimi açısından yeni 
hedefler oluşturacağız ve sektörümüzü ileri taşımak için ça-
lışmalar yürüteceğiz.” 

1967 yılında kurulan ERMCO Avrupa’daki on sekiz ülkenin 
hazır beton üreticilerinin üst çatısı olan ve aynı zamanda 
Rusya, ABD, Güney Amerika, Hindistan, Japonya ve Yeni Ze-
landa ülkelerinin de yazışmalı olarak üye olduğu hazır beton 
alanındaki en büyük uluslararası kuruluştur. ERMCO, beton 
ve sürdürülebilirlik, kaynakların sorumlu kullanımı, atık be-

ton suyundan ve kentsel dönüşümdeki inşaat artıklarından 
geri dönüşüm yapılması gibi hazır beton alanındaki yeni kav-
ramları kapsayan pek çok projeyi yönetiyor. Bu sayede çevre 
dostu fikirler üretirken aynı zamanda ekonomiye katkı sağla-
yacak çözümler de geliştiriyor. 

Bu noktada üstlendiği başkanlık göreviyle birlikte kendisini 
yeni sorumlulukların da beklediğinin farkında olduğunu belir-
ten Işık: “ERMCO’nun en büyük üyelerinden biri olarak, ger-
çekleştirilen teknik ve stratejik toplantılarda, THBB’nin teknik 
gücü ve altyapısıyla, Avrupa hazır beton sektöründe faaliyet 
gösteren ve araştırma yürüten kuruluşlarla çalışacağımı-
zı ifade ettik. Türkiye’nin, bilimsel ve teknik altyapısıyla ve 
deneyimiyle Avrupa’da yürütülen projelerin vazgeçilmez bir 
parçası olacağına inancım sonsuz. Hedefimiz bugüne kadar 
başarıyla gerçekleştirdiğimiz temsiliyet görevini daha fazla 
sorumluluklar alarak daha ileriye taşımaktır.”  dedi. 

Avrupa Hazır Beton Birliği hakkında

Dünyada hazır beton endüstrisi geliştikçe, bu alanda örgüt-
lenen ulusal ve uluslararası kuruluşların sayısı da artmış ve 
bu sayede ülkeler arasındaki işbirliği imkânları giderek geliş-
miştir. 1967 yılında kurulan ERMCO (Avrupa Hazır Beton Bir-
liği) hazır beton alanındaki en büyük uluslararası kuruluştur. 
ERMCO, Avrupa Standartlar Komitesi (CEN) ve Avrupa’nın 
diğer ilgili komitelerinde özellikle standartlaştırma, belge-
lendirme ve çevre alanlarında hazır beton sektörünü temsil 
etmektedir. ERMCO, üye ülkeler arasındaki üretim, standart, 
kalite, teknolojik yenilikler gibi konulara ilişkin işbirliğini teş-
vik edip, pekiştirerek hazır beton sektörünün gelişmesini 
sağladığı gibi, söz konusu ülkeler arasında diğer alanlarda 
da yakınlaşma ve işbirliği imkânlarının doğmasına zemin ha-
zırlamaktadır. Merkezi Brüksel’de bulunan ERMCO, Avrupa 
ülkelerindeki ulusal beton birliklerinden temsilcilerinin bu-
lunduğu Çevre ve Teknik Komitesi başta olmak üzere birçok 
komite aracılığıyla etkinliklerini yürütmektedir. ERMCO, CEM-
BUREAU - Avrupa Çimento Birliği, Concrete Initiative - Be-
ton İnisiyatifi, European Concrete Platform - Avrupa Beton 
Platformu, EUPAVE - Avrupa Beton Yollar Birliği, FIB - Ulus-
lararası Yapısal Beton Federasyonu başta olmak üzere diğer 
tüm ilgili kuruluşlarda gündem oluşturmakta, sektörümüzü 
yakından ilgilendiren gelişmeleri takip ederek çalışmalarını 
sürdürmektedir.
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından düzenlenen 
‘’Beton 2017 Hazır Beton Kongresi ve Fuarı’’, hazır beton, 
çimento, agrega ve inşaat sektörlerini İstanbul’da buluştu-
racak. Beton 2017 Hazır Beton Kongresi, 13-14 Nisan 2017 
tarihleri arasında, Beton İstanbul 2017 Hazır Beton, Çimen-
to, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı ise 13-15 
Nisan 2017  tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy’deki İstanbul 
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Beton 2017 Hazır Beton Kongresi

THBB, toplumsal ve sektörel sorumluluktan hareketle ülkemiz-
de üretilen ve kullanılan betonların gerek niteliğinin gerekse 
kullanım miktarının arttırılması konusunda çalışmalar yapmak-
tadır. Bu doğrultuda, 1995 ve 2015 yıllarında ERMCO Avrupa 
Hazır Beton Kongrelerini, 2004, 2008, 2011 ve 2013 yıllarında 
hazır beton kongrelerini düzenleyen THBB, kongrelerin başarısı 
ve sağladığı faydaları göz önünde bulundurarak 2017 yılında ha-
zır beton kongresi düzenlemek üzere çalışmalara başladı.
Beton 2017 Kongresinde; beton bileşenleri; üretimde ve ye-
rinde nitelik denetimi; özel betonlar, özel projelerde beton 
tasarım ve çözümleri; beton üretiminde geri kazanım ve geri 
dönüşüm; beton yollar ve karayolu beton güvenlik yapıları; 
beton santrali ve sevkiyat verimlilikleri; beton teknolojisin-
de son gelişmeler başlıkları altında sektörümüzün gelişimi-
ne katkı sağlayacak bildiriler sunulacak. Önceki kongrelerde 

de olduğu gibi yeni çalışmaların yapılması ve paylaşılmasını 
sağlayarak sektörümüzün gelişmesi-
ne katkı sunulması amaçlanmaktadır. 
Beton 2017 Kongresi Bilim Kurulu, 
bildiri konularının belirlenmesi için 2 
Ağustos 2016 tarihinde toplandı. Bi-
lim Kurulu, kongrenin Prof. Dr. Saim 
Akyüz adına düzenlenmesini karar-
laştırdı.
Beton 2017 ile ilgili gelişmeleri www.
thbb.org ve www.beton2017.com ad-
reslerinden takip edebilirsiniz.

Prof.Dr. Saim Akyüz’ün kısa özgeçmişi

Prof. Dr. Saim Akyüz 1937’de 
İstanbul’da doğdu. 1956’da Saint-
Joseph Lisesinden, 1961’de İTÜ İn-
şaat Fakültesinden mezun oldu. 
Askerlik görevinden sonra 1964’de 
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi 
Kürsüsü’nde asistan olarak göreve 
başladı. 1966’da İTÜ Nükleer Enerji 
Enstitüsü’nden nükleer korunmada 
kullanılagelen ağır betonlar üzerinde 
yaptığı bir çalışmayla Nükleer Enerji 
Uzmanlığı unvanını kazandı. 1971’de 
İTÜ İnşaat Fakültesi’nde “düzlem-
de çift enklüzyon problemi” ile ilgili bir tezle Doktor unva-
nını aldı. 1972-1974 yılları arasında Fransa’da Laboratoire 
des Ponts et Chaussées’de doktora sonrası çalışmalar yaptı 
ve 1977 yılında betonun mekanik modellenmesi konusunda 
“çoklu enklüzyon problemi” ile ilgili bir tezle doçent ve 1988 
yılında profesör oldu. Betonun: viskoelastik davranışı, hasar 
mekaniği ve kırılma mekaniği derslerini vermiş ve bu alanda 
yayınlar yapmıştır. Betonun mekanik modellenmesi konu-
sunda özgün çalışmaları olan Prof. Akyüz, ülkemizde hazır 
betonda kalitenin yükseltilmesine de önemli katkılar yapmış, 
Kalite Güvence Sistemi’nin 1996 yılında kurulmasına katkıda 
bulunmuş ve sonrasında yapılan denetimlere denetçi olarak 
katılmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hazır beton, çimento,  

agrega ve inşaat sektörleri  

Beton 2017’de buluşuyor

Ready mixed 

concrete, cement, 

aggregate, and 

construction 

sectors to meet at 

Beton 2017

Organized by Turkish Ready 

Mixed Concrete Association 

(THBB), “Beton 2017 Ready 

Mixed Concrete Congress and 

Exhibition” will bring together 

the ready mixed concrete, cement, 

aggregate, and construction 

sectors in Istanbul. Beton 2017 

Ready Mixed Concrete Congress  

will be held on 13-14 April 2017 

and Beton Istanbul 2017 Ready 

Mixed Concrete, Cement, Aggre-

gate, Construction Technologies 

and Equipment Exhibition on 

13-15 April 2017  in Istanbul Fair  

Center in Yeşilköy, Istanbul.

Hazır Beton Kongresi, 13-14 Nisan 2017

Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, 13-15 Nisan 2017

Prof. Dr. Saim Akyüz onuruna
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BİLDİRİ KONULARI:

1. BETON BİLEŞENLERİ
 • Agregalar
 • Bağlayıcılar
 • Mineral ve kimyasal katkılar
 • Lifler

2. ÜRETİMDE VE YERİNDE NİTELİK DENETİMİ
 • Üretimde en uygun nitelik denetim düzeyinin belirlenmesi
 • Standart beton numunelerinin boyutlarının küçültülmesi
 • Başlıklama yöntemleri
 • Karot numunelerinin alınması, kesilmesi, düzeltilmesi,  
  başlıklanması

3. ÖZEL BETONLAR, ÖZEL PROJELERDE BETON TASARIM 
VE ÇÖZÜMLERİ
 • Hafif, ağır ve lifli betonlar
 • Çevresel etki sınıflarına dayanıklı beton üretim ve 
   tasarımları
 • Yüksek yapı, baraj ve deniz yapılarında beton üretimi 
 • Performansa dayalı beton tasarımı

4. BETON ÜRETİMİNDE GERİ KAZANIM VE GERİ DÖNÜŞÜM
 • Geri kazanılmış betonların agrega olarak üretimde  
  kullanılabilirliği
 • Geri dönüşüm su ve katı atığının beton üretiminde  
  kullanımı 
 • Çeşitli atık malzemelerin betonda kullanılabilirliği

5. BETON YOLLAR VE KARAYOLU BETON GÜVENLİK 
YAPILARI
 • Beton yollar
 • Beton bariyerler
 • Gürültü bariyerleri
 • Havaalanı betonları

6. BETON SANTRALİ VE SEVKİYAT VERİMLİLİKLERİ
 • Santral verimliliği, tasarımlar
 • Merkezi sevkiyat optimizasyonu
 • Çok tesisli firmalarda beton sevkiyat ağları

7. BETON TEKNOLOJİSİNDE SON GELİŞMELER
 • Yeni çimento esaslı kompozitler
 • Beton uygulamalarında yeni malzeme ve teknolojiler

Kongre Yeri : İstanbul Fuar Merkezi, Salon 9-10-11 Yeşilköy / İstanbul

BİLİM KURULU:

Abdurrahman GÜNER
Ahmet GÖKÇE
Ali Osman ATAHAN
Asım YEĞİNOBALI
Atiye TUĞRUL
Bekir Yılmaz PEKMEZCİ
Burcu AKÇAY ALDANMAZ
Bülent BARADAN
Canan TAŞDEMİR
Emine AĞAR
Fahriye KILINÇKALE
Fevziye AKÖZ
Hakan Nuri ATAHAN
Hasan YILDIRIM
Hulusi ÖZKUL
İsmail Özgür YAMAN
Kambiz RAMYAR
Mehmet Ali TAŞDEMİR
Murat ERGÜN
Mustafa KARAGÜLER
Mustafa TOKYAY
Nabi YÜZER
Nilüfer ÖZYURT ZİHNİOĞLU
Oğuz GÜNEŞ
Özgür EKİNCİOĞLU
Özgür ÇAKIR
Özkan ŞENGÜL
Selçuk TÜRKEL
Sinan T. ERDOĞAN
Şakir ERDOĞDU
Turan ÖZTURAN
Ünal Anıl DOĞAN
Yılmaz AKKAYA
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Türkiye Hazır Beton Birliği ve Kalite Fuarclık tarafından 

kongre ile eş zamanlı olarak “Beton İstanbul 2017 Hazır Be-

ton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları 

Fuarı” düzenlenecek.

İstanbul Fuar Merkezinde 13-15 Nisan 2017 tarihlerinde dü-

zenlenecek olan fuarda hazır beton, çimento, agrega ve in-

şaat sektörleri ile ilgili son teknolojik ürünler, araç, makine 

ve ekipmanlar, hizmet ve donanımlar sergilenecek. Fuar ha-

zır beton sektörüyle ilgili her kesimin buluştuğu ortak bir 

platform olacak.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da Fuar’da katılımcılar son tek-
noloji ürünlerini ziyaretçilere suna-
cak. Fuarda hazır beton ve çimen-
to ekipmanlarının yanısıra beton 
santralleri, iş makineleri, kamyon 
ve çekiciler, transmikserler, pompa-
lar, kalıp sistemleri, vinçler, çeşitli 
beton kimyasalları, otomasyon sis-
temleri, lastik ve akaryakıt ürünle-
ri, sektörel makineler başta olmak 
üzere çok geniş bir ürün yelpazesi 
beton ve agrega üreticilerine ve 
inşaat yapımcılarına sunulacak. 
Fuar, ekonominin lokomotifi inşaat 
ve onun en temel kolu hazır beton 
ile ilgili sektörlerden birçok firmayı 
aynı çatı altında buluşturacak.
Fuar’ı önceki yıllarda olduğu gibi Av-
rupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu’dan 
çok sayıda profesyonel katılımcı zi-
yaret edecek.
Fuar hakkında bilgi almak için 

www.betonfuari.com adresini 
ziyaret edebilirsiniz.
Fuarda yer almak için 

0212 3931390 – 0212 2206257 no’lu telefonlardan 
Kalite Fuarcılık Yapım A.Ş.yi arayabilir veya 
info@kalitefuarcilik.com adresine yazabilirsiniz.

FUAR YERİ

İstanbul Fuar Merkezi, Salon 9-10-11, Yeşilköy / İstanbul

Hazır beton sektörünün büyük 

buluşması: Beton İstanbul 2017 Fuarı

Beton İstanbul 2017 Hazır Beton, Çimento, Ag-

rega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı

13-15 Nisan 2017

Grand meeting of the 

ready mixed concrete 

sector: Beton Istanbul 

2017 Exhibition

In parallel with the Congress, “Beton 

Istanbul 2017 Ready Mixed Con-

crete, Cement, Aggregate, Construc-

tion  Technologies and Equipment 

Exhibition’’ will be held by Turkish 

Ready Mixed Concrete Association. 

In the Exhibition that will take 

place on 13-15 April 2017  in Istanbul 

Fair  Center, the products, vehicles, 

machineries, and   equipment of the 

state-of-the-art technology as well as 

the services and hardware relating to 

ready mixed concrete, cement, aggre-

gate, and construction sectors will be 

exhibited. The Exhibition will be a 

common platform where everyone re-

lated with the ready mixed concrete 

sector will convene.

BETON 2017’Yİ DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

TMMOB

İNŞAAT
MÜHENDİSLERİ 
ODASI
İSTANBUL ŞUBE
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Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Türkiye Hazır Beton 

Birliği Başkanı Yavuz Işık, Ankara’da gazetecilerle buluştu. 

Türkiye’nin beton üretiminde Avrupa’nın lideri konumunda 

bulunduğunu dile getiren Işık, “ERMCO’da temsil edilen Av-

rupa ülkelerinde bir yılda 215 milyon metreküp hazır beton 

üretiliyor. Türkiye ise tek başına 107 milyon metreküp beton 

üretiyor. Avrupa ülkelerine kıyasla hazır 

betonla 100 yıl sonra tanışan Türkiye bu-

gün beton üretiminde lider konumda yer 

alıyor. Deneyimimizle Avrupa ve tabii ki 

Türkiye’de hazır beton sektörünün gelişimi 

için çalışacağız.” dedi.

Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO) 

yeni başkanı Türkiye Hazır Beton Birliği 

Başkanı Yavuz Işık, Türkiye’nin hazır beton 

üretiminde Avrupa birincisi, dünyada ise 

üçüncü olduğunu söyledi. Ankara’da gaze-

tecilerle yemekte buluşan Yavuz Işık, “3 yıl 

süreyle ERMCO’da başkanlık görevini yü-

rüteceğiz. Bundan sonraki süreçte, ERMCO 

’daki bu görevimizle birlikte Avrupa’daki 

gündemleri daha da yakın takip ederek son 

gelişmeleri ülkemize kazandıracağız ve 

sektörümüzün sorunlarını da Avrupa’daki 

kurumların gündemine getirip çözüm bul-

maya çalışacağız. Böylece, Türkiye olarak 

Avrupa hazır beton sektörüne yön verir-

ken ülkemiz hazır beton sanayisinin gelişi-

mine de katkıda bulunacağız.” dedi.

Yavuz Işık, ERMCO’nun temsil ettiği Av-

rupa beton sektörünün bugün 215 milyon 

metreküp beton ürettiğini, oysa Türkiye’nin tek başına 107 

milyon metreküp beton ürettiğini kaydetti. Türkiye’nin, bir-

liğin en önemli üyelerinden biri olduğunu vurgulayan Işık, 

“ERMCO’nun teknik ve stratejik toplantılarında, THBB’nin 

teknik gücü ve altyapısıyla Avrupa hazır beton sektöründe 

faaliyet gösteren ve araştırma yürüten kuruluşlarla birlikte 

çalışarak bugüne kadar başarıyla gerçek-

leştirdiğimiz temsiliyet görevini daha ileri-

ye taşıyacağız.” diye konuştu.

‘ERMCO’nun değerini artıracağız’

THBB’nin çeyrek asrı aşan tecrübesiyle 

Türkiye’de güvenli ve dayanıklı yapıların 

inşası için gerekli olan kaliteli, doğru, çev-

reye duyarlı ve sürdürülebilir beton üretimi 

ve kullanımının yaygınlaşması için çalıştığı-

nı ifade eden Işık, ”İstikrarlı ve profesyonel 

bakış açımızı koruyarak ülkemizi Avrupa’da 

hak ettiği seviyelere çıkarmayı başardık. 

Önümüzdeki dönemde hem Avrupa’da 

hem de Türkiye’de beton sektörünün geli-

şimi açısından yeni hedefler oluşturacağız. 

İcraatlarımız ve projelerimizle şimdiye ka-

dar Avrupa’ya örnek olduk. Yolumuza aynı 

şekilde devam edeceğiz. Daha çok çalışma 

ve işbirliği ile takım olarak karar verme 

mekanizmalarında ERMCO’nun değerini 

artıracağız. Başarımızı ve üretkenliğimizi 

Avrupa’ya da yayma hedefiyle yola çıktık.” 

yorumunda bulundu. 

“We will contribute to 

the improvement of the 

European ready mixed 

concrete sector”

Yavuz Işık, President of Turkish 

Ready Mixed Concrete Association 

and European Ready Mixed Con-

crete Organization (ERMCO), met 

with journalists in Ankara. Mention-

ing that Turkey is in the leading 

position of Europe when it comes to 

concrete production, Işık said, “In 

the European countries represented 

in ERMCO, 215 million cubic-meter 

ready mixed concrete is produced a 

year. Turkey is  producing 107 million 

cubic-meter concrete alone. Turkey 

that met ready mixed concrete 100 

years after the European countries 

is presently in a leader position in 

concrete production today. Through 

our experience, we will work for the 

improvement of the ready mixed con-

crete sector in Europe, and of course 

in Turkey.”

“Avrupa hazır beton sektörünün  
gelişimine katkı sağlayacağız”
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Sadece miktar açısından değil kullanılan betonların da-

yanım sınıflarında da Türkiye’nin önde olduğunu belir-

ten Işık, “Kullanılan betonların 

dayanım sınıflarına bakıldığında; 

C25/30-C30/37 dayanım sınıfların-

da yüzde 73 ile Türkiye, yüzde 62,3 

olan AB ortalamasının üstündedir. 

C35/45 ve üstü dayanım sınıfların-

da ise Türkiye yüzde 16 ile yüzde 12 

olan AB ortalamasının üstündedir.” 

dedi. 

‘Geleceğe umutla bakıyoruz’

Türkiye’de sektörün geleceğine 

umutla baktığını dile getiren Yavuz 

Işık, “2008 sonrası dönemde, or-

talama yüzde 24’lük bir ciro artış 

hızı ve ortalama yüzde 10’luk bir 

istihdam artış hızına sahip olan 

hazır beton sektörü, inşaat sektö-

rünün en önemli tedarikçisi konu-

munda bulunuyor. İnşaat sektörü 

ise Türkiye açısından bu yıl çok daha önemli belirleyici bir 

sektör” ifadesini kullandı. Işık, “Faiz oranlarındaki düşüş, 

hükümetimiz tarafından yeni açıklanan Doğu-Güneydoğu 

Anadolu Kalkındırma Modeli, uygulamaya geçmesi bekle-

nen Türkiye Varlık Fonu, İller Bankasının yeniden yapılan-

dırılması gibi farklı kamusal projelerin tamamı önümüzde-

ki dönemde Türk inşaat sektörünün harekete geçeceğinin 

sinyallerini bize veriyor. Alınan bu tedbirlerin önemli bir 

kısmı henüz uygulamaya geçmediğinden etki safhası baş-

lamadı. Konut kredisi faizlerindeki düşüşün etkisi dahi he-

nüz hissedilir seviyeye ulaşmadı. Türkiye’de konut talebi-

ni etkileyen faktörler üzerine yapılan çalışmalarda, konut 

kredisi faiz oranlarındaki azalmanın bu talebi 5-6 aylık bir 

gecikme ile etkilediği tespit edilmiştir. Son çeyrekten itiba-

ren ve 2017 yılında Türkiye ekonomisi, inşaat sektöründen 

geçen yıllara göre daha fazla destek alacaktır.” dedi.

‘İnşaat yatırımları artacak’ 

Işık sözlerini şöyle noktaladı: “İnşaat sektörü açısından bir 

diğer önemli konuyu da paylaşmak istiyorum. 2016 yılının 

ilk 6 ayında alınan yapı ruhsatı sayısı, geçen yıla oranla yüz-

de 14 artarken yapı kullanım izin belgesinde bu oran yüzde 

1 ile sınırlı kalmıştır. Bunun anlamı şu: İnşaata başlamada 

2016 yılında ciddi bir artış yaşanırken, inşaatı tamamla-

ma noktasında oldukça sınırlı bir hareket gözlenmektedir. 

Ancak faiz oranlarındaki düşüş ile 

birlikte konut stoklarının azalması-

na paralel olarak inşaat yatırımları 

hızlanacaktır.

Türkiye ekonomisine ve hazır beton 

sektörüne baktığımızda gelecekten 

umutluyuz. Türkiye’de kamu ve özel 

sektörün, yatırımlara hız vermesini 

bekliyoruz. Son dönemde yavaş-

layan özel sektör yatırımlarının 

ivme kazanması, geçen sene bek-

lemede kalan konut yatırımlarının 

başlaması ve devletin devam eden 

ve yenilerinin de ekleneceğini tah-

min ettiğimiz alt yapı yatırımları ile 

2016 yılı sonunda hazır beton sek-

törünün yüzde 5’lik büyüme oranını 

yakalayacağını düşünüyoruz.” 

Yavuz Işık, President of Turkish Ready 

Mixed Concrete Association, and new Presi-

dent of European Ready Mixed Concrete 

Organization (ERMCO), stated that Turkey 

is the number one producer of ready mixed 

concrete production in Europe and third in 

the world. Yavuz Işık who came together 

with journalists in Ankara said, “We will act 

as a president at ERMCO for the period of 

3 years. In the subsequent process, we will 

keep close track of the agendas in Europe and 

bring the latest developments to our country, 

and we will try to find solutions to the prob-

lems of our sector by including them into the 

agenda of the institutions in Europe thanks to 

this assignment of us in ERMCO. This way, 

as Turkey, we will contribute to the develop-

ment of the ready mixed concrete industry of 

our country while steering the direction of the 

European ready mixed concrete sector.” 
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Türkiye Hazır Beton Birliği 296. Yönetim 

Kurulu Toplantısı, 22 Ekim 2016 tarihinde 

Safranbolu’da yapıldı. Toplantıda hazır 

beton sektöründe yaşanan sorunlar ve 

çözüm önerileri görüşüldü. 

Türkiye Hazır Beton Birliği 296.Yönetim 

Kurulu Toplantısı, yönetim kurulunda yer 

alan Karabüklü işadamı Yılmaz Beton Yö-

netim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ın 

ev sahipliğinde Safranbolu Havuzlu As-

mazlar Konağında gerçekleşti. Toplantı-

ya Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) 

ve Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı 

Yavuz Işık, THBB Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili Halit İnci, THBB Yönetim Kurulu 

Üyeleri; Adem Genç, Fatih Vardar, Kadir 

Büyükdereci, Mehmet Ali Onur, Mehmet 

Yılmaz, N. Tamer Sağır, Denetim Kurulu 

Üyesi Sadık Kalkavan, THBB üyesi Ömer 

Arıöz ve THBB Genel Sekreter Yardımcısı 

Aslı Özbora Tarhan katıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye’ 

de inşaat sektörü ve hazır beton sektörü-

nün oldukça sıkıntılı günler yaşadığını an-

latan Işık, “Yılın ilk 6 ayında ciddi bir büyü-

me vardı. Özellikle ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 6.2 

büyümeyi yakaladık. İnşaat sektörü de yüzde 6’nın 

üzerinde büyüme gerçekleştirdi. Eylül ayını baz aldı-

ğımızda hem hazır beton hem de inşaat sektöründe 

ciddi bir azalma görmekteyiz. Bu bizim azmimizi kır-

mayarak daha fazla çalışmaya sevk etmeli, birkaç ay 

içerisinde bunları telafi ederiz.” dedi.

“İnşaat sektörü Türk ekonomisinin 

lokomotifidir”

Türkiye’nin ürettiği 107 milyon metreküp hazır be-

ton ile Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sırada 

olduğunu da kaydeden Yavuz Işık, “Yaklaşık 38 bin 

kişiyi bünyemizde istihdam ediyoruz. İnşaat sektö-

rünün Gayri Milli Hasıla içindeki payı yaklaşık yüzde 

5.7’dir. Diğer tedarikçileri ile birlikte bu yüzde 22’ye 

kadar gelmektedir. İnşaat sektörü Türk 

ekonomisinin lokomotifidir ve en büyük 

dinamiğidir.” ifadesinde bulundu.

“Her yıl 700 bin konut yapılacak”

Türkiye Hazır Beton Birliğinin öncelikli 

ve birinci hedefi Türkiye’de standart-

lara uygun kaliteli binaların yapılması 

olduğunu da belirten Işık, “THBB olarak 

sloganımız: ‘Depremler insanı öldürmez, 

depreme dayanaksız çürük binalar insanı 

öldürür.’ Biz depreme dayanıklı binalar 

yaparsak, deprem mal ve can kayıplarına 

yol açmaz. Kentsel dönüşüm projeleri al-

tında Türkiye’de toplam konut envanteri 

çıkarıldı. Ülkemizde 20 milyon konutun 7 

milyonu depreme dayanıksız olarak çıktı. 

Bunların yıkılıp yeniden yapılması gereki-

yor. Hükümet belli bir program dâhilinde 

10 yıl içinde bu yapıları yenilemeyi dü-

şünüyor. Bu da her yıl 700 bin konutun 

yenilenmesi gerektiğini göstermektedir. 

Önümüzdeki yıllarda hazır beton ve inşa-

at sektörüne ciddi görevler düşecek. Kısa 

zamanda Türkiye’de depreme dayanıklı 

konutlar üretilecek.” diye konuştu.

THBB Board of Directors 

meets in Safranbolu

The 296th Board Meeting of Turkish 

Ready Mixed Concrete Association was 

held in Safranbolu on  October 22, 2016. 

The problems experienced in the ready 

mixed concrete sector and suggestions for 

solutions were discussed in the meeting. 

Specifying that Turkey ranks first in 

Europe  and third in the world thanks to 

the 107-million  cubic-meter ready mixed 

concrete it produces, Yavuz Işık, Presi-

dent of European Ready Mixed Concrete 

Organization (ERMCO) and Turkish 

Ready Mixed Concrete Association,  said, 

“We employ approximately 38 thousand 

persons. The proportion of the construc-

tion sector within the Gross National 

Product is approximately 5.7 percent. That 

percentage climbs up to the level of 22 per-

cent with the inclusion of other procurers. 

The construction sector is the locomotive 

and the greatest dynamic of the Turkish  

economy.” 

THBB Yönetim Kurulu  
Safranbolu’da toplandı
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Türkiye Hazır Beton Birliği KGS İktisadi İşletmesi (KGS), Katkı 

Üreticileri Birliği (KÜB) ile yapmış oldu-

ğu işbirliği kapsamında KÜB üyesi kim-

yasal katkı üreticilerini habersiz dene-

timlere tabi tutuyor.

Ülkemizde depreme dayanıklı yapılaş-

ma açısından en önemli unsurlardan 

biri beton kalitesidir. Bunun sağlanması 

için, THBB tarafından 1996 yılında oluş-

turulan “Kalite Güvence Sistemi (KGS)” 

ile beton üreticileri etkin bir şekilde de-

netlenmektedir. Bu denetimleri bir ileri 

aşamaya taşımak için, THBB ve KÜB ara-

sında imzalanan protokol dahilinde 2014 

yılından bu yana betonda kullanılan kimyasal katkılar KGS 

denetimlerine tabi tutuluyor. 

Denetimlerde, KGS’nin uzman ekipleri katkı üreticilerine ön-

ceden haber vermeden hazır beton tesislerinden katkı numu-

neleri alıyor. Alınan numuneler, THBB 

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda de-

neylere tabi tutularak ve katkıların per-

formansı daha önceden beyan değerle-

rine uygun olup olmadığı belirleniyor. 

Daha sonra oluşturulan raporlar KÜB 

Yönetim Kurulu’na iletiliyor. Böylece 

katkı üretim performanslarının uygun 

hale getirilmesi sağlanıyor.

KGS’nin yaptığı bu denetimler, ülke-

mizdeki yapıların depreme dayanıklı ve 

uzun ömürlü olması yönündeki çalışma-

lara büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle 

kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğunlaştığı bu dönemde, 

en önemli yapı malzemesi olan beton ve betonla ilgili ürün-

lerde böyle örnek denetim mekanizmaların oluşturulması ha-

yati önem arz etmektedir.

Conformity of concrete 

admixtures inspected by 

KGS

Within the scope of the cooperation with 

Concrete Admixture Manufacturers’ As-

sociation (KÜB), Turkish Ready Mixed 

Concrete Association KGS Economical 

Enterprise (KGS) inspects the KÜB-

member chemical admixture producers 

without notice.

Beton katkılarının uygunluğu 
KGS tarafından denetleniyor
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Türkiye Hazır Beton Birliği 
2016 – 2017 eğitimleri devam ediyor

Türkiye Hazır Beton Birliğinin, hazır be-
ton sektöründe çalışan pompa, transmik-
ser ve santral operatörleri ile laboratuvar 
teknisyenleri için düzenlediği eğitimler 
devam ediyor. Bir okul gibi sektörüne eği-
timli, bilinçli ve kalifiye eleman yetiştiren 
THBB’nin eğitim takviminde Ekim -Aralık 
2016 aylarında toplam 19 kurs yapılacak. 
2017 yılında düzenlenecek kursların ta-
rihleri daha sonra açıklanacak. 

4 farklı alanda eğitim verilen kurs tak-
viminde Ekim – Aralık 2016 aylarında 
pompa operatörleri için 7, transmikser 
operatörleri için 7, laboratuvar teknisyen-
leri için 2, santral operatörleri için ise 3 
eğitim düzenlenecek. Eğitimler İstanbul, Ankara, Adana  ve Mer-
sin olmak üzere 5 farklı ilimizde 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 eği-

tim 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.

Talepler doğrultusunda da açılacak kurslar ile ilgili güncel takvime 

Türkiye Hazır Beton Birliği web sitesinin eğitimler bölümünden 

veya www.thbbii.com.tr web sitesinden ulaşılabilmektedir.

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

413 61 80 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Turkish Ready Mixed Concrete 

Association 2016 – 2017 

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. 

Totaly 19 courses will be organized in the October-

December 2016 period in the training calendar of 

THBB that educates trained, conscious, and quali-

fied personnel in the sector like a school. Dates of 

the courses to be held according to demand will be 

announced subsequently.

2016 – 2017 Meslek İçi Kurs Takvimi
Tarih Kurs Adı Yer

10 – 14 EKİM 2016 Beton Transmikser Operatörlüğü - Beton Pompa Operatörlüğü Ankara

17 – 21 EKİM 2016
Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme Deneyleri

(Laboratuvar)
İstanbul

17 -21 EKİM 2016 Beton Santral İşleri Mersin

31 EKİM- 4 KASIM 2016 Beton Transmikser Operatörlüğü - Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

7 – 11 KASIM 2016 Beton Transmikser Operatörlüğü - Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

14 – 18 KASIM 2016 Beton Santral İşleri İstanbul
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Laboratuvar Teknisyenleri Kursu Sponsorları 2016-2017 

Santral Operatörleri Kursları Sponsorları 2016-2017 

Transmikser ve Pompa Operatörleri Kursları Ana Sponsoru 2015-2016 

Beton Pompa Operatörleri Kursları Sponsoru 2016-2017 

Taleplere göre düzenlenecek olan program daha sonra açıklanacaktır.

2016 – 2017 Meslek İçi Kurs Takvimi
Tarih Kurs Adı Yer

21 – 25 KASIM 2016 Beton Transmikser Operatörlüğü - Beton Pompa Operatörlüğü Ankara

28 KASIM - 2 ARALIK 2016 Beton Transmikser Operatörlüğü - Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

5 - 9 ARALIK 2016
Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme Deneyleri

(Laboratuvar)
İstanbul

12 - 16 ARALIK 2016 Beton Transmikser Operatörlüğü - Beton Pompa Operatörlüğü Adana

19 - 23 ARALIK 2016 Beton Santral İşleri İstanbul

26 - 30 ARALIK 2016 Beton Transmikser Operatörlüğü - Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul
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Türkiye Hazır Beton Birliği, her ay düzenli olarak hazırladığı 

ve sektördeki faaliyet, güven ve beklentiyi ölçümlediği “Ha-

zır Beton Endeksi”nin 2016 Ağustos Ayı Raporu’nu  yayınladı. 

Endekse göre hazır beton sektörü ağustos ayında hız kazan-

dı. Ankete katılan firmaların yüzde 62’si satışlarda artış ya-

şandığını belirtti. 

Türkiye Hazır Beton Birliği, ikincisini ha-

zırladığı Hazır Beton Endeksi’yle inşaat 

ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet 

sektörlerindeki mevcut durum ile bek-

lenen gelişmeleri ortaya koydu. Hazır 

beton sektörü ağustos’ta faaliyet anla-

mında hız kazandı. İnşaat faaliyetlerin-

de ve hazır beton üretimindeki canlan-

mayla Faaliyet Endeksi yaklaşık yüzde 2 

oranında artış gösterdi. Ankete katılan 

firmaların yüzde 62’si ağustos ayında 

satışlarda artış yaşandığını belirtirken, 

aynı üreticilerin yüzde 52’si sipariş dü-

zeyinde de artış olduğunu ifade etti. Bu 

tablo da Faaliyet Endeksi’nin yükselme-

sini sağladı. 

Güven Endeksi konumunu korudu

Ağustos ayında Güven Endeksi’nde binde birlik bir gerileme 

yaşandı. Bu sonuçta, ankete katılanların yüzde 83’ünün yeni 

yatırım düşünmediklerini belirtmesi önemli rol oynadı. Tem-

muz ayında 99.43 oran yakalayan Güven Endeksi, ağustos’ta 

99.33 ile konumunu korudu. 

“Fiyatınızın gelecek üç ayda ne yönde değişeceğini düşü-

nüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 69’u “Aynı ka-

lacak” dedi. Yüzde 24’lük kesim ise “Azalacak” yanıtını ver-

di. Fiyatlar konusunda beklentinin düşük olması, Beklenti 

Endeksi’nin yüzde 0.3’lük azalma yaşanmasına neden oldu.

Yükseliş trendi içerisine girildi

Ağustos ayında Güven ve Beklenti Endeksi’nde bindebir ora-

nında küçük düşüşler yaşansa da, Faaliyet Endeksi’nin yüzde 

2’lik artışı, Beton Endeksi’nin de yükselmesini sağladı. Alt en-

dekslerin tümünü içeren bileşik endeks olan Beton Endeksi, 

99.37’den kapattığı temmuz ayının ardından ağustos ayında 

99.85’i yakalayarak yükseliş trendi içerisine girdi. Faaliyet 

endeksi dışındaki endekslerin henüz eşik (100) değerini aşa-

mamış olması, hazır beton sektöründeki gelişmelerin henüz 

istenilen düzeye ulaşmadığını da gösteriyor.

Hazır Beton Endeksi hakkında

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden 

anket ile firmalara 10 soru sorulmuştur. 

Her bir endeksin değeri 100’ün altında 

ya da üstünde olmasına bağlı olarak yo-

rumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması 

durumunda önceki aya ait faaliyetin ya 

da gelecek döneme ilişkin beklentinin 

olumlu yönde geliştiği yorumu yapıl-

maktadır.

Türkiye genelinde her ay hazır beton 

üreticisi firmalar ile gerçekleştirilen ça-

lışmada 3 farklı endeks türetiliyor. Hazır 

Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton 

firmalarının, geçmiş bir aylık faaliyetleri-

nin sonuçları, Hazır Beton Güven Endek-

si ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, 

ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır 

Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüz-

deki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağı-

na ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi. Beton Endeksi ile 

endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.

Ready mixed concrete 

sector stirs in august

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion has published the 2016 August Report 

of the “Ready Mixed Concrete Index” 

that is prepared regularly every month 

and in which it measures the activities, 

confidence, and expectation within the 

sector. According to the Index, the ready 

mixed concrete sector was animated in 

August. 62 percent of the firms taking part 

in the survey stated that they experienced 

increase in their sales. 

Hazır beton sektörü Ağustos’ta hareketlendi
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Türkiye Hazır Beton Birliği, her ay düzenli olarak hazırladığı 

ve sektördeki faaliyet, güven ve beklentiyi ölçümlediği “Hazır 

Beton Endeksi”nin 2016 Eylül Ayı Raporu’nu açıkladı. Faaliyet 

ve beklenti endekslerinde yaşanan düşüşle birlikte beton en-

deksi de geriledi.

Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Beton Endeksi’yle inşaat ve 

bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut 

durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koydu. Ağustos ayın-

da faaliyet anlamında hız kazanan hazır beton sektörü, Eylül 

ayında frene bastı. Faaliyet, beklenti ve güven endeksinde 

yaşanan dalgalanma sonucunda Hazır Beton Endeksi, Eylül 

ayını güven seviyesi olarak kabul edilen 100 barajının altında 

99.16 noktasında tamamladı.

Faaliyet Endeksi yüzde 2 daraldı

Ankete katılan firmaların yüzde 56’sı Eylül ayında satışla-

rın azaldığını belirtti. Katılımcıların yüzde 62’lik bölümü de 

Eylül’de tahsilât sürecinde bozulma yaşandığını dile getirdi. 

Bu olumsuz gelişmelerle birlikte faaliyet endeksinde yüzde 

2’lik daralma meydana geldi.

Katılımcıların yüzde 75’inden fazlasının 

yeni bir yatırımı ve istihdamı düşünme-

mesi güven endeksinin aynı seviyede 

kalmasında önemli rol oynadı.

Ankete katılanların yüzde 38’i satışların 

önümüzdeki üç ay içerisinde azalacağını 

düşünüyor. Bu tablo, beklenti endeksi-

nin de olumsuz yönde dalgalanmasına 

neden oldu.

Üreticiler, hazır beton sektörüne gü-

veniyor

Türkiye Hazır Beton Birliğinin hazırladığı, 

Hazır Beton Endeksi’nde beklentinin düş-

meye devam etmesi inşaat sektöründeki durgunluğun devam 

ettiğini gösteriyor. Güven endeksinin sabit kalması ise, inşaat 

sektöründe yaşanan durgunluğa rağmen, hazır beton üretici-

lerinin sektöre olan güvenlerini yitirmediklerini kanıtlıyor.

Grafik-1: Endeks Değerleri

Hazır Beton Endeksi hakkında

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden an-

ket ile firmalara 10 soru sorulmuştur. Her bir endeksin de-

ğeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yo-

rumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki 

aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme 

ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği 

yorumu yapılmaktadır.

Türkiye genelinde her ay hazır beton 

üreticisi firmalar ile gerçekleştirilen ça-

lışmada 3 farklı endeks türetiliyor.Hazır 

Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton 

firmalarının, geçmiş bir aylık faaliyetle-

rinin sonuçları, Hazır Beton Güven En-

deksi ile hazır beton sektöründe faaliyet 

gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sek-

töre yönelik duydukları güven seviyesi, 

Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır 

beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetleri-

nin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi 

edinildi. Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik 

endeks elde ediliyor.

Stagnation in the 

construction sector 

ongoing 

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion has announced the 2016 September 

Report of its “Ready Mixed Concrete In-

dex” that is prepared regularly each month, 

with which it measures the activities, 

confidence, and expectations in the sector. 

The concrete index regressed along with 

the decline in the activity and expectation 

indexes.

İnşaat sektöründeki durgunluk devam ediyor 
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Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB), 4 yılda bir düzenlediği 

THBB Mimarlık Ödülleri’nin bu yılki finalistleri belli oldu.

Kuruluş amacı doğrultusunda 

betonun doğru kullanımını vur-

gulayan THBB, bu amaçla bir dizi 

program gerçekleştiriyor. Bu kap-

samda betonun doğru ve yerinde 

kullanımını özendirmek, malzeme 

seçimi ve mimari üretim sürecinde 

yaşanılır çevreler ve estetik yapı 

örneklerini ödüllendirmek amacıy-

la THBB Mimarlık Ödülleri’nin dör-

düncüsü Arkitera Mimarlık Merke-

zi ile birlikte düzenleniyor. 

Ömer Selçuk Baz, Hüseyin Bütü-

ner ve Hayriye Sözen’den oluşan 

seçici kurul, THBB 2016 Mimarlık 

Ödülleri’ne başvuran, son 5 yılda 

üretilmiş 57 projeyi değerlen-

dirdi. Ağırlıklı olarak betonun 

kullanıldığı bina, bina grupları, 

mühendislik yapıları, iç mekân 

uygulamaları ya da açık alan 

düzenlemelerinin değerlendi-

rildiği ödül sürecinde 6 proje 

finalist olma hakkı kazandı. 

Seçici kurul, şartnamede daha 

önceden belirtilmiş finalist sa-

yısı olan 5 yerine 6 proje seç-

melerine dair aşağıdaki şekil-

de açıklama yaptı:

“THBB 2016 Mimarlık Ödülleri 

için toplam 57 başvuru yapıl-

dı. Seçici kurul, başvuruları ön 

elemeye tabi tutarak 1. aşama-

da 19 projeyi daha detaylı tar-

tışmak üzere seçti. Seçilen 19 

proje 26 Ekim 2016 tarihinde 

tüm gün süren jüri oturumunda değerlendirildi. Değerlen-

dirmede, her yapının kendi ölçek, program ve zorlukları göz 

önüne alınarak, betonun yapı kurgusundaki rolü, tasarım ve 

uygulama niteliği, yapının kendi 

önerme ve pozisyonuna karşı ge-

liştirdiği tutarlı çözümler, çevre ve 

bağlam ile kurduğu ilişkiler etkili 

oldu. Yapılan değerlendirmede 

seçici kurul 6 yapının yerinde (mü-

ellifleri ile) görülerek son değer-

lendirmenin yapılmasını kararlaş-

tırdı.”

Seçici kurul, bu yıl 3 aşamalı ola-

rak düzenlenen THBB 2016 Mi-

marlık Ödülleri’nde finale kalan 6 

projeyi teker teker ziyaret edecek. 

Önümüzdeki haftalarda gerçekle-

şecek bu ziyaretlerin sonunda ise 

ödülü alan proje belirlenecek.

The Finalists of the Turkish Ready 

Mixed Concrete Association 2016 

Architecture  Awards announced

The Finalists of the (THBB) Architecture  Awards 

organized quadrennially by Turkish Ready Mixed Con-

crete Association for this year have been announced.

THBB that highlights the accurate use of concrete in 

line with the purpose of its establishment is conducting 

a range of programs accordingly. In that scope, the third 

of the (THBB) Architecture  Awards is being organized 

jointly with Arkitera Architecture Center to encour-

age the right and correct use of concrete and  to award 

the material selection and the examples of inhabitable 

environments and esthetical structure in architectural 

production process. 

Türkiye Hazır Beton Birliği 2016  
Mimarlık Ödülleri finalistleri belli oldu
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THBB 2016 Mimarlık Ödülleri Finalistleri (alfabetik sıra ile)

• Doğan Holding Genel Müdürlük Yapısı (NSMH) 

• Güngören Tozkoparan İlköğretim Okulu (Uygur Mimarlık)

• Lüleburgaz Şehirlerarası Otobüs Terminali (Sıddık Güvendi,    
   Tuna Han Koç, Barış Demir, Oya Eskin Güvendi)

• Şişhane Park Kentsel Meydan ve Yeraltı Otoparkı (SANALarc) 

• T - Evi (Onur Teke)

• TAC-SEV Yeni Kampüsü (Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık) 
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