
Türkiye Hazır Beton Birliği, İstanbul’da “Beton Teknolojileri ve 
Doğru Beton Uygulamaları” seminerini düzenledi. Kaliteli be-
ton üretimi ve beton uygulamasının doğru yapılması amacıyla 
düzenlenen seminere İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, 
inşaat mühendisleri, müteahhitler, mimarlar, yapı denetim kuru-
luşlarının temsilcileri ve hazır beton tesislerinin yetkilileri katıldı.
Kuruluş tarihi olan 1988 yılından bu yana 
Türkiye’de kaliteli betonun üretilip kul-
lanılması için önemli çabalar gösteren 
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), bu 
amaçla yapmış olduğu çok sayıda et-
kinliğin yanı sıra “Beton Teknolojileri ve 
Doğru Beton Uygulamaları” konu başlıklı 
seminerler düzenliyor. Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinde periyodik olarak gerçek-
leştirilen bu seminerler ile müteahhitler, 
mimarlar ve mühendisler başta olmak 
üzere beton kullanıcılarına, betonla ilgili 
kamu idarelerinin yetkililerine, yapı dene-
tim kuruluşu temsilcilerine ve beton üre-
ticilerine betonun doğru uygulamalarının 
anlatılması hedefleniyor.
24 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Çev-
re ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yapılan 
“Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uy-
gulamaları” Semineri, Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürü Hüseyin Kaya’nın açılış konuş-

masıyla başladı. Seminer kapsamında, THBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Aslı Özbora Tarhan, “Türkiye’de ve Dünyada Hazır 
Beton Sektöründeki Son Gelişmeler”; İTÜ İnşaat Fakültesi Eski 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir “Beton Teknolojisinde 
Son Gelişmeler” ve “Özel Betonlar”; THBB Kalite Güvence Sis-
temi Direktörü Selçuk Uçar ise “Betonda Kalite Denetimleri” 
konulu birer sunum gerçekleştirdi.
Türkiye’de ve dünyada hazır beton sektöründeki son geliş-
meleri aktaran Aslı Özbora Tarhan; “Türkiye yılda 109 milyon 
metreküp hazır beton üretimi ile Avrupa’da 1., dünyada ise 3. 
sırada yer almaktadır. Türkiye’de üretilen beton, seneler içe-
risinde sadece miktar olarak değil aynı zamanda dayanım sı-
nıfları açısından da önemli ölçüde yükselmiştir. Hazır beton 
dayanım sınıfları açısından Avrupa ortalamasının üstüne çıkan 
Türkiye, C25 ve üstü dayanım sınıfındaki beton kullanım ora-
nında yüzde 89 ile listenin en üstlerinde yer almaktadır.” dedi.
Seminerde, beton bileşenleri, betonun üretimi, yerleştirilmesi 
ve bakımı ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir, 
“Günümüzde beton alıcısı, betonun sadece basınç dayanımını 
ve işlenebilirliğini değil daha kapsamlı teknik özelliklerini bildi-

rerek hazır beton talebinde bulunabilir” 
dedi.
Betonun üretim aşamasından şantiye-
lerde kullanımına kadar kalite denetim-
lerinin nasıl yapılacağı konusunda bilgi-
ler veren Selçuk Uçar, kentsel dönüşüm 
mevzuatıyla gündeme gelen mevcut 
yapılardaki beton kalitesinin ölçümü ko-
nularına değindi. Konuşmasında Kalite 
Güvence Sisteminin önemine vurgu ya-
pan Selçuk Uçar, “Beton kalitesindeki en 
önemli unsur, beton üretim yerinin ve sis-
teminin uygun olmasıdır. Bu nedenle be-
ton alırken, betonun KGS denetiminden 
geçmiş olması aranmalıdır” dedi.
THBB 2017 yılı programı dâhilinde baş-
ta İstanbul olmak üzere, Ankara, İzmir, 
Adana, Gaziantep, Kayseri, Eskişehir, An-
talya, Muğla, Denizli, Tekirdağ, Samsun, 
Tokat, Malatya ve Trabzon illerinde de 
seminerler gerçekleştirecek.

“Concrete Technologies 

and Accurate Concrete 

Applications” Seminar held 

in Istanbul

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion has held its “Concrete  Technologies 

and Accurate Concrete Applications” 

seminar in Istanbul. Representatives 

of the public institutions and organiza-

tions, particularly the Istanbul Provincial 

Directorate of Environment and Urban 

Development, civil engineers, contractors, 

architects, as well as the representatives 

of building inspection institutions and 

ready mixed concrete facilities attended 

the seminar organized for quality concrete 

production and accurate performance of 

concrete application. 

“Beton Teknolojileri ve Doğru Beton 
Uygulamaları” Semineri İstanbul’da 
gerçekleştirildi
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Hazır beton sektörü Türkiye Hazır Beton Birliğinin düzenlediği 
iftarda bir araya geldi. 1 Haziran 2017 tarihinde İTO Cemile Sul-
tan Korusu’nda düzenlenen iftar yemeğine Avrupa Hazır Beton 
Birliği (ERMCO) ve Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Yavuz Işık, İstanbul Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bah-
çıvan, THBB üyeleri, hazır beton sektörü-
nün ve yan sanayi firmalarının temsilcileri 
katıldı.
Konuşmasına Şırnak’taki helikopter kaza-
sında şehit düşen askerlerimizi rahmetle 
anarak başlayan Avrupa Hazır Beton Birli-
ği (ERMCO) ve Türkiye Hazır Beton Birliği 
(THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 
Işık, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve 
milletimize başsağlığı diledi.
Sektörün güncel durumu hakkında bil-
giler veren Yavuz Işık konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Birliğimizin üyesi olan 88 fir-
ma toplam üretimin yüzde 65’ini karşıla-
maktadır. 2016 yılını 109 milyon metreküp 
üretimle kapatan sektörümüzün cirosu ise 
16 milyar Türk Lirasına ulaşmıştır. 38 bini 
aşan istihdam hacmine sahip sektörümüz 
ülke ekonomisine büyük katkı sağlamak-
tadır.”
Beton Fuarı ve Kongrelerinde hazır beton, 
çimento, agrega ve makine sektörlerini 
bir araya getirdiklerini ifade eden Yavuz 
Işık, “THBB’yi ve sektörümüz başta olmak 
üzere inşaat sektörü bileşenlerini hep 
daha iyi imkânlarla ve etkinliklerle buluş-

turmak için çalışıyoruz. Bu nedenle, 2018 senesinde cesur bir 
adım atıyor ve fuarımızı İzmir’de gerçekleştiriyoruz.” dedi.
Ekonomik gelişmeleri değerlendiren Yavuz Işık, “2016 yılı maa-
lesef siyasi ve ekonomik alanda dalgalanmalar yaşadığımız bir 
yıl oldu. Ancak, Türk reel sektörü alınan önlemlerin de etkisiyle 
önemli bir zarar görmeksizin yoluna devam etti.  Tüm bu olum-
suzluklara rağmen 2016 yılının tamamına baktığımızda yüzde 
2,9’luk büyümeyi başaran bir Türkiye ekonomisi karşımıza çık-
mıştır. Bu başarının arkasında hiç kuşkusuz imalatın ve üretimin 
çok büyük bir katkısı bulunmaktadır. Benzer şekilde Türk inşaat 
sektörü de bu başarının arkasındaki itici güçlerden biridir. Hazır 
beton sektörünün çok büyük bir payla girdi sağladığı inşaat sek-
törü, 2016 yılını reel olarak yüzde 7,2 gibi önemli bir büyüme ile 
tamamlamıştır.” dedi. 
ERMCO içinde THBB’yi öne çıkarmak, daha fazla söz sahibi 
yapmak için çok çalıştıklarını belirten Yavuz Işık, “Başkanlık 
Komitesi’nde yer aldığımız 2014 senesinden bu yana üyelerimi-
zin sesinin Avrupa’da duyulması için faaliyetler yürüttük. Eylül 
2016’da ülkemizi başkanlık mevkiine çıkardık. Bu başarı, ulusal 
olarak ülkemize saygınlık katmakla beraber hazır beton ve yan 
sanayi üreticilerimizin Avrupa’da yeni iş alanları bulmasına ve 
yeni ortaklıklar kurmasına da önayak olmaktadır.” dedi.
Sözlerine son vermeden önce çok güzel bir haber paylaşmak 
istediğini ifade eden Yavuz Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Türkiye Hazır Beton Birliği olarak Concrete Sustainability 
Council - Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin “Bölgesel Sistem 
Operatörü” olmaya hak kazandık. Aynı zamanda THBB Kalite 
Güvence Sistemi “Belgelendirme Kuruluşu” oldu. Bu ülkemiz ve 
hazır beton sanayimiz için çok büyük bir adımdır. 2016 yılında 
kurulan Konsey, beton sektörü, çimento ve agrega gibi beton bi-
leşenleri için tüm dünyada kabul gören bir ürün “Belgelendirme 
Sistemi” getirmektedir. Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC); 
beton, agrega ve çimento üreticilerine çabalarının güvenilir, 
bağımsız, verilere dayanan bir sertifika sistemi ile ödüllendiril-
mesi imkânı sunmaktadır. CSC sertifika sistemi üreticilerin ürün 
kalitesini arttırmalarına destek olmaktadır. Aynı zamanda CSC 
sertifikası devletlere betonun çevre dostu taşınması ve altyapı 
değerlendirme politikalarında yardım etmektedir. Bu kapsam-
da, Bölgesel Sistem Operatörü olarak, THBB belgelendirme 
şartlarını belirleyecek ve KGS de bağımsız olarak denetimlerini 
sürdürecektir. Konsey üyeliğiyle THBB ve KGS, bölgemizde lider 
konuma gelirken hazır beton sektörümüz de önemli bir aşama 
kaydetmiş olacaktır.”

Ready mixed 

concrete sector 

convenes at 

THBB’s iftar 

dinner

Ready mixed concrete sector 

has come together at the iftar 

dinner organized by Turk-

ish Ready Mixed Concrete 

Association. Yavuz Işık, 

President of European Ready 

Mixed Concrete Organization 

(ERMCO) and Chair of the 

Board of Directors of Turk-

ish Ready Mixed Concrete 

Association (THBB); Erdal 

Bahçıvan, Chair of the Board 

of Directors of Istanbul 

Chamber of Industry; THBB 

members; and the representa-

tives of the ready mixed con-

crete sector and sub-industry 

firms participated in the iftar 

dinner held at İTO Cemile 

Sultan Grove on  June 1, 2017.

Hazır beton sektörü
THBB’nin iftarında bir araya geldi
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THBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (THBB-
MYM), “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi 
Projesi – II” kapsamında Mesleki Yeterlilik Sistemi ve Mesle-
ki Yeterlilik Süreci eğitimi verdi. 23 – 26 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında düzenlenen eğitime 140 yapı 
öğretmeni katıldı.

30 Aralık 2008 tarih ve 27096 sayı-
lı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 
Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendir-
me Yönetmeliği’nde yer alan esaslara 
uygun sınav yapmak ve personel bel-
gelendirme hizmeti vermek amacıyla 
kurulmuş olan ve 15.01.2016 tarihinde 
akredite olan THBB Mesleki Yeterlilik 
ve Belgelendirme Merkezinin düzenle-
diği eğitim, Türkiye Hazır Beton Birliği 
merkezi,  Türkiye Hazır Beton Birliği 
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi kongre salonlarında 
gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında, Mesleki Yeterlilik Kurumu Denetçisi ve 
Teknik Uzmanı Enver Canbolat, “Mesleki Yeterlilik Sistemi ve 
Mesleki Yeterlilik Süreci” eğitimini verirken, THBB Mesleki 
Yeterlilik Merkezi Kalite Yönetim Temsilcisi Yüksek Kimya Mü-

hendisi Eyüp Eren, “TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlen-
dirmesi - Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar 
Standardı ve TÜRKAK Akreditasyon Süreci” eğitimini; Türki-
ye Hazır Beton Birliği Mekanik Laboratuvarı Müdürü Yüksek 

İnşaat Mühendisi Cenk Kılınç, “Fiziksel 
ve Mekanik Deneylere ait Laboratuvar” 
eğitimini; Türkiye Hazır Beton Birliği 
Kalibrasyon Laboratuvarı Müdürü Fizik 
Mühendisi Arda Işık ise “Kalibrasyon La-
boratuvarı” eğitimini verdi.

Eğitimlerde yapı öğretmenlerinin perso-
nel belgelendirmedeki rolleri, personel 
belgelendirme süreçleri, akreditasyon 
ve kalite yönetim sistemleri konularına 
değinildi. Laboratuvarda beton ve be-
ton bileşenleri için yapılan deneyler ve 
kalibrasyon çalışmaları hakkında bilgi-
lendirilen yapı öğretmenleri, THBB Yapı 
Malzemeleri Laboratuvarı’nı da ziyaret 
etti.

Eğitim kapsamında kimyasal katkı üreticisi BASF’a teknik gezi 
düzenlendi. Düzenlenen gezide katılımcılara hazır beton ve çi-
mento katkı maddelerini tanıtan bir seminer verildi. Seminerin 
ardından katılımcıların sektör ile ilgili soruları yanıtlandı.

Vocational Competence 

System and Vocational 

Competence Process 

training from THBB-MYM 

THBB Vocational Competence and 

Certification Center (THBB-MYM) has 

provided a Vocational Competence System 

and Vocational Competence Process training  

within the scope of the “Project on Improving 

Lifelong Learning in Turkey– II.” 140 con-

struction teachers took part in the training 

held between May 23 and 26, 2017.

THBB-MYM’den Mesleki Yeterlilik Sistemi 
ve Mesleki Yeterlilik Süreci eğitimi
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay düzenli olarak hazır-
ladığı ve sektördeki faaliyet, güven ve beklentiyi ölçümlediği 
“Hazır Beton Endeksi”nin 2017 Mayıs Ayı Raporu’nu açıkladı. 
Hazır Beton Endeksi, mayıs ayında 100,77 değerine gerileye-
rek nisan ayına göre yüzde 0,3 oranında düşüş gösterdi.

Faaliyet Endeksi sınırlı oranda azaldı

Mayıs ayında Faaliyet Endeksi’ndeki yüzde 0,1 oranındaki mi-
nimal azalış, nisan ayındaki faaliyetin mayıs 
ayında da aynı şekilde devam ettiğine işaret 
etti. Ankete katılan firmaların %53’ü mayıs 
ayında satışlarının artmış olduğunu belirtir-
ken, yüzde 39’u satışlarında geçen aya kıyasla 
bir değişme olmadığını ifade etti. Satışlarının 
azaldığını söyleyenlerin oranı önceki ay yüzde 
19 iken mayıs ayında yüzde 8 ile sınırlı kaldı. Bu 
değerler sektördeki üretimin artmış olduğunu 
ortaya koydu. Ankete katılım gerçekleştiren 
üreticilerin yüzde 50’sinin “kayıtlı siparişlerin 
arttığını söylemesi” haziran ayında yükselişin 
devam edeceğini gösterdi.

Güven Endeksi seviyesini korudu

Mayıs ayında Hazır Beton Güven Endeksi’nde 
önemli bir gelişme yaşanmadı. Güven 
Endeksi’nin değeri, hazır beton sektöründe eko-
nomiye olan güvenin halen sınırlı olduğunu gösterdi. Ankete 
katılanların yüzde 72’si yeni yatırım yapmayı düşünmediğini be-
lirtti. Yeni bir istihdamı düşünenlerin oranı nisan ayında yüzde 
16 iken mayıs ayında yüzde 25 olarak gerçekleşti. İstihdamda 
azalma yaşanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 3 oldu.

Beklenti Endeksi geriledi

Önümüzdeki dönem gidişatını göstermesi açısından büyük 
önem taşıyan Beklenti Endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 
0,7 oranında azaldı. Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağı-

nı düşünenlerin oranı nisan ayında yüzde 62 iken mayıs ayında 

bu oran yüzde 51 olarak gerçekleşti. Anket katılımcılarının yüz-

de 11’i ise satışların azalacağını belirtti. Önümüzdeki dönemde 

artış beklentisi ağır basmakla birlikte artış bekleyenlerin ora-

nının mayıs ayında, nisan ayına kıyasla azalması dikkat çekti.

Hazır Beton Endeksi mayıs ayında yüzde 0,3 oranında geriledi

Bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi de bu gelişmelerden 

etkilendi. Hazır Beton Endeksi 101,06 seviyesinden 100,77’ye 

gerileyerek mayıs ayında önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düşüş 

gösterdi.

İnşaat ve hazır beton sektörleri Türkiye ekonomisine güveniyor

Hazır Beton Endeksi Mayıs Ayı Raporu sonuçları ile ilgili gö-

rüşlerini açıklayan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve 

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 2016 aralık ayın-

dan bu yana artış gösteren Hazır Beton Faaliyet Endeksi’nin 

mayıs ayı sonunda çok küçük bir azalma gösterdiğini ancak 

inşaat ve hazır beton sektöründeki hareketlili-

ğin devam ettiğini söyledi.

Yavuz Işık, 2017 yılı mayıs ayı raporu ile ilgili 

şu değerlendirmelerde bulundu: “2016 aralık 

ayından bu yana artış gösteren Hazır Beton 

Faaliyet Endeksi mayıs ayı sonunda çok küçük 

bir azalma gösterdi. Faaliyet Endeksi ise nisan 

ayı ile neredeyse aynı düzeyde gerçekleşti. 

Sektörün beklentisi %0,7’lik azalma gösterir-

ken Güven Endeksi nisan ayı ile aynı düzeyde 

kaldı. Güven Endeksi hariç diğer 3 endeks, 

mayıs ayında 100 değeri üzerinde gerçek-

leşti. Mayıs ayında en yüksek değer, Faaliyet 

Endeksi’nde ortaya çıktı. Son 3 aydır Faaliyet 

Endeksi’nin 100 değerinin üzerinde tutun-

ması, hazır beton sektöründe hareketliliğin 

devam ettiğine işaret etti. Güven Endeksi’nin 100 değerine 

oldukça yakın olmasına rağmen halen eşik değerini aşama-

mış olması, hazır betondaki hareketliliğin halen istenilen se-

viyeye ulaşmadığını ortaya koydu. Bununla birlikte Beklenti 

Endeksi, inşaat sektöründe hareketliliğin devam edeceğini 

gösterdi. Hem mevsimsel olarak hem de referandum sonra-

sında inşaat faaliyetlerinin hızlanması, inşaat ve hazır beton 

sektöründeki firmaların Türkiye ekonomisine olan güvenleri-

nin tam olduğuna işaret etti.”

Ready mixed 

concrete sector 

maintains its 

mobility 

Turkish Ready Mixed Con-

crete Association (THBB) 

has announced the 2017 May 

Report of its “Ready Mixed 

Concrete Index” it prepares 

regularly on a monthly basis, 

in which it measures the 

activities, confidence, and 

expectations in the sector. 

Hazır beton sektörü hareketliliğini koruyor
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Türkiye Hazır Birliği Başkanı Yavuz Işık’ın Eylül 2016’dan bu 
yana Başkanlığını yaptığı Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERM-
CO) 24. Dönem Yönetim Kurulu Toplantısı ile Strateji ve Gelişim 
Komite Toplantısı 15 Haziran 2017 tarihinde; Temsilciler Toplan-
tısı ile 25. Yönetim Kurulunun ilk toplantısı ise 16 Haziran 2017 
tarihinde Prag’da gerçekleşti.
Toplantılara, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yö-
netim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, THBB Başkan Vekili Halit İnci, 
THBB Yönetim Kurulu Üyeleri; Tamer Sağır, 
Mehmet Ali Onur, Adem Genç, Caner Türkye-
ner, Kamil Grebene, Türkiye Hazır Beton Birliği 
Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Özbora Tarhan, 
Kalite Güvence Sistemi Müdürü Selçuk Uçar ile 
Avrupa ülkelerinin temsilcileri katıldı.
15 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşen ERMCO 
Strateji ve Gelişim Komite Toplantısı’nın gün-
deminde yer alan konulardan biri olan çevresel 
ürün beyanının (EPD) hazırlanması için kulla-
nılabilecek bilgisayar programı alternatifleri 
gözden geçirildi. ERMCO üyelerinin sunmuş ol-
duğu, beton üretiminin farklı aşamalarında ele 
alınabilecek inovatif fikirler değerlendirildi. 7-8 
Haziran 2018’de Oslo’da gerçekleşecek ERMCO 
Kongresi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi verilirken, 2017-2018 dönemi için ESD ko-
mitesince belirlenen hedefler değerlendirildi.  
Toplantıda KGS Direktörü Selçuk Uçar geri dö-
nüşüm agregalarına dair hazırlanmış olan ERM-
CO durum raporuyla ilgili bir sunum yaptı.

Aynı gün gerçekleşen ERMCO 24. Dönem Yönetim Kurulunun 
son toplantısında ise mart-mayıs 2017 döneminde ERMCO sek-
retaryası tarafından yapılan çalışmalar özetlenerek 2016-2017 
dönemi ERMCO Strateji ve Gelişim Komitesi’nin, ERMCO Teknik 
Komitesi’nin ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nin faaliyetleri değer-
lendirildi.  Mayıs ayında Madrid’de yapılan Beton İnisiyatifi Ça-
lıştayı ve yine mayıs ayında organize edilmiş olan Avrupa Beton 
Platformu (ECP) Genel Kurulu hakkında bilgi verildi. 

ERMCO ve THBB Başkanı Yavuz Işık’ın da konuş-
ma yaptığı, 16 Haziran 2017 tarihinde gerçekle-
şen ERMCO 2017 yılı Temsilciler toplantısında 
Beton Sürdürülebilirlik Konseyi ve Sorumlu 
Kaynak Kullanımı Sertifikalandırma Sistemi ile 
ilgili sunumlar yapıldı.  2016-2017 dönemi ERM-
CO Strateji ve Gelişim Komitesi’nin faaliyetleri 
Komite Başkanı Marco Borroni , ERMCO Teknik 
Komitesi’nin ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nin fa-
aliyetleri ise Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı 
Jean Marc Potier tarafından özetlendi. ERMCO 
2016 yılı istatistik çalışmasının taslağı temsil-
cilerle paylaşıldı. 7-8 Haziran 2018’de Oslo’da 
yapılacak ERMCO kongresiyle ve yine aynı ta-
rihlerde yapılacak 2018 yılı temsilci toplantısıyla 
ilgili görüşüldükten sonra, ERMCO 25. Dönem 
Yönetim Kurulu üyeleri Başkanlık Komitesini 
onayladı. 
Temsilciler Toplantısı sonrasında 25. Dönem Yö-
netim Kurulu, ERMCO Başkanı Yavuz Işık’ın Baş-
kanlığında ilk toplantısını yaptı. 

2017 ERMCO 

Representatives 

Meeting held in 

Prague

The 24th Term Meeting of 

the Board of Directors and 

Strategy and Development 

Committee Meeting of Euro-

pean  Ready Mixed Concrete 

Organization (ERMCO) 

chaired by Yavuz Işık, 

President of Turkish Ready 

Mixed Concrete Association 

since September 2016, were 

held on June 15, 2017 and the 

Representatives Meeting and 

first 25th Board of Directors 

Meeting were held on June 16, 

2017, in Prague.

2017 yılı ERMCO Temsilciler Toplantısı 
Prag’da yapıldı
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Çev-
re ve İş Güvenliği Komitesi toplantısı 
9 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da 
THBB’nin merkez binasında yapıldı.

Çevre ve İş Güvenliği Komitesi toplantı-
sında bir önceki komite toplantısında; iş 
güvenliği eğitim dokümanlarının hazır-
lanması, TMFB (Tehlikeli Madde Faaliyet 
Belgesi) alma zorunluluğunun değer-
lendirilmesi ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı-
na gönderilecek yazının değerlendirme-
si, geri kazanılan suyun kullanımına dair 
uygulamalar ve yüksekte çalışanlara 
yönelik eğitim talebinin değerlendiril-
mesine yönelik alınan kararlar değer-
lendirildi. 

Toplantıda, Beton Pompaları Yapısal 
Kontrolleri hakkında bilgi notunun “İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık 
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” göz 
önünde bulundurularak değerlendiril-
mesi ve sonrasında paylaşılması, CSC-
Concrete Sustainibility Council (Beton 
Sürüdürülebilirlik Konseyi) hakkında bilgilendirme yapılması, 
hazır beton sektörüne yönelik 6331 sayılı kanuna uyumlu “Te-

mel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi” ile 
ilgili eğitim materyali sağlayan firma ile 
yapılan sözleşme hakkında bilgi verilme-
si, 11 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli 
Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacak-
ların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönet-
melikte Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmelik”in 6. maddesinin gözden 
geçirilmesi, KGS Çevre ve KGS İş Güven-
liği belgelendirmesi soru listesi ve demo 
denetimleri görüşüldü ve Yönetim Ku-
ruluna sunulmak üzere kararlar alındı.

THBB Komiteleri hakkında

THBB bünyesinde Teknik Komite, Çev-
re ve İş Güvenliği Komitesi, Tanıtım 
ve Halkla İlişkiler Komitesi ve Üye ve 
Dış İlişkiler Komitesi bulunmaktadır. 
THBB’nin Ana Tüzüğü gereği oluşturu-
lan bu komitelerde THBB’nin faaliyetleri 
planlanmakta, sektörümüzün sorunları 
tartışılmakta ve çözüm önerileri getiril-
mektedir. Bu özelliği ile komiteler, Yöne-
tim Kurulu’na yardımcı bir yürütme ve 

çalışma kurulu özelliği taşımaktadır.

THBB Environment and 

Occupational Safety 

Committee meeting held in 

June 

Turkish Ready Mixed Concrete Association 

(THBB) Environment and Occupational 

Safety meeting was held on 9 June 2017 in 

Istanbul at THBB’s head office.

There are Technical Committee, Environ-

ment and Job Safety Committee, Promotion 

and Public Relations Committee, and Mem-

ber and Foreign Affairs Committee within 

THBB. In those committees constituted as 

required by the Charter of THBB, THBB’s 

activities are planned, the problems of our 

sector are discussed, and solutions to them 

are suggested. With such properties of them, 

the committees are in the form of executive 

and operational boards assisting the Board of 

Directors.

THBB Çevre ve İş Güvenliği Komitesi 
toplantısı haziran ayında yapıldı
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yazışmalı Üyelik Yönet-

meliği kapsamında “THBB Yazışmalı Üyesi” olan firmalar 

THBB’nin çalışmalarına katılarak sektörel gelişmeleri yakın-

dan takip ediyor ve firmalarının gelişi-

mine katkı sağlıyor.

THBB Ana Tüzüğü’nde yer alan Fah-

ri Üyelik altında tanımlanmış olan ve 

2014 yılında yürürlüğe giren “Türkiye 

Hazır Beton Birliği Yazışmalı Üyeliği” 

yurt dışındaki hazır beton sektörüne 

teknik destek vermek ve hazır beton 

sektörü ile yan sektörler arası koordi-

nasyonu sağlamak amacı ile oluşturul-

du.

Bu yönetmelik doğrultusunda yurt dı-

şındaki hazır beton üreticileri ve yurt 

içinde hazır beton sektörüne ürün, 

makine, ekipman, malzeme ve hizmet 

sağlayan şirketler THBB’nin Yazışma-

lı Üyesi olabiliyor. Yazışmalı Üye olan 

firmaların katılımıyla oluşturulan sek-

tör alt komitelerinde sektörlerimizin 

gelişmesine katkı sağlayan çalışmalar 

yapılıyor.

Yazışmalı Üyelik başvuruları ilk Yönetim Kurulu toplantısın-

da değerlendiriliyor. Yazışmalı Üyeler THBB Genel Kuruluna 

davet edilebiliyor ancak temsilcilerinin oy hakkı olmuyor. 

Türkiye’de beton üretimi yapan hazır beton firmaları yazış-

malı üyelik için başvuramıyor. Yazışmalı üye olduktan sonra 

yurt içinde beton üretimine başlayan yazışmalı üyeler THBB 

Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çı-

karılıyor. 

Yazışmalı Üyeler THBB Yönetim Ku-

rulu tarafından oluşturulan sektör alt 

komitelerine kayıt oluyor. Türkiye Ha-

zır Beton Birliği, web sitesinde ve belli 

aralıklarla Hazır Beton dergisi başta 

olmak üzere diğer yayın organlarında 

yazışmalı üyelerin listesine ve tanı-

tımlarına yer veriyor. Yazışmalı Üye-

ler gündem maddelerini Türkiye Hazır 

Beton Birliği aracılığıyla Avrupa Hazır 

Beton Birliği (ERMCO) Yönetim Kurulu 

ve ilgili komitelerin gündemine geti-

rebiliyor. Yazışmalı Üyeler Avrupa’da-

ki teknik ve sürdürülebilirlik konuları 

başta olmak üzere güncel gelişmeleri 

yakından takip edebiliyor. 

“Yazışmalı Üye” olmak isteyen firma-

ların, üyelik şartları için Türkiye Hazır 

Beton Birliği ile iletişime geçmesi ge-

rekiyor. THBB Yazışmalı Üyesi olmak 

isteyen firmalar başvurularını info@thbb.org adresine veya 

0216 413 61 80 numaralı faksa gönderebilir.

THBB Correspondence 

Members keep close track of 

developments 

Within the scope of the Turkish Ready 

Mixed  Concrete  Association (THBB) 

Correspondence Membership Regulations, 

the firms that are “THBB Correspondence 

Members” can keep track of the developments 

in the sector closely and provide contribution 

to the improvement of firms by taking part in 

THBB’s works.

The Turkish Ready Mixed  Concrete  As-

sociation Correspondence Membership 

defined under Honorary Membership section 

of THBB’s Charter and entered into force in 

2014 has been constituted in order to provide 

technical support to the ready mixed concrete 

sector abroad and to ensure the coordination 

between the ready mixed  concrete  sector 

and sub-sectors.

THBB Yazışmalı Üyeleri gelişmeleri 
yakından takip ediyor



Türkiye Hazır Beton Birliği eğitimleri 
devam ediyor

Türkiye Hazır Beton Birliğinin, hazır beton 
sektöründe çalışan transmikser, pompa 
ve santral operatörleri ile laboratuvar 
teknisyenleri için düzenlediği eğitimler 
devam ediyor. Bir okul gibi sektörüne 
eğitimli, bilinçli ve kalifiye eleman yetiş-
tiren THBB’nin eğitim takviminde 2017 
yılı haziran - ağustos aylarında toplam 7 
kurs yapılacak. Devam eden aylarda dü-
zenlenecek kursların tarihleri daha sonra 
açıklanacak.

4 farklı alanda eğitim verilen kurs takvi-
minde transmikser operatörleri için 2, 
pompa operatörleri için 1, santral opera-
törleri için 2, laboratuvar teknisyenleri 
için ise 2 eğitim düzenlenecek. Eğitimler 
İstanbul’da gerçekleştirilecek. Ayrıca, 
talepler doğrultusunda diğer illerde de 
kurslar düzenlenecek.

THBB tarafından düzenlenen eğitimler 
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine 
uygun olarak uzman eğitmenler tarafın-
dan veriliyor. Her branşta verilen eğitimin 
ilk konu başlığı ise iş güvenliği kuralları esas alınarak çalışma disip-
lini 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 olanlara Milli Eğitim Bakanlığın-

dan onaylı sertifika verilmektedir.

Talepler doğrultusunda da açılacak kurs-

lar ile ilgili güncel takvime Türkiye Hazır Beton Birliği web sitesinin 

eğitimler bölümünden veya www.thbbii.com.tr web sitesinden ula-

şılabilmektedir.

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

413 61 80 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Trainings of Turkish Ready 

Mixed Concrete Association 

continue

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 seven courses will be organized in 

the June-August 2017 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 in the following months 

will be announced later on.

In the course calendar that provides trainings in four 

different fields, two trainings for the truck mixer 

operators, one training for the pump operators, two 

trainings for the plant operators, and two trainings 

for the laboratory technicians will be provided. 

The trainings will be held in Istanbul. In addition, 

courses will be organized in other provinces in line 

with the demands.
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Türkiye Hazır Beton Birliği Haziran - Ağustos 2017 Meslek İçi Kurs Takvimi
Tarih Kurs Adı Yer

12-16 Haziran 2017 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme Deneyleri İstanbul

19-23 Haziran 2017 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

03-07 Temmuz 2017 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

10-14 Temmuz 2017 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

17-21 Temmuz 2017 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme Deneyleri İstanbul

07-11 Ağustos 2017 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

21-25 Ağustos 2017 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

Laboratuvar Teknisyenleri Kursu Sponsorları 2016-2017 

Santral Operatörleri Kursları Sponsorları 2016-2017 

Transmikser ve Pompa Operatörleri Kursları Ana Sponsoru 2016-2017 

Beton Pompa Operatörleri Kursları Sponsoru 2016-2017 

Taleplere göre düzenlenecek olan program daha sonra açıklanacaktır.
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