






















25 yıldır sektörümüzün geliş-

mesi için çalışıyoruz. Bugüne 

kadar düzenlediğimiz etkinlik-

ler arasında kongre ve fuarlar 

ayrı bir öneme sahiptir. Bu et-

kinliklerle beton ile ilgili yeni 

gelişmeleri paylaşıyor, sektörü-

müze ekipman ve hizmet sunan firmaları, sektörümüzle buluş-

turuyoruz. Bugüne kadar Beton Fuarlarını sadece İstanbul’da 

yapıyorduk. Gelen talepler doğrultusunda, Beton Fuarı’nı ilk 

kez Ankara’da düzenleme kararı aldık. Fuar öncesi kapsamlı bir 

reklam ve tanıtım çalışması yaptık. Televizyon ve gazetelerden 

radyolara, otobüslerden bilboardlara 

kadar birçok yerde fuarımızı tanıttık. 

Afişler, davetiyeler göndererek, şahsen 

arayarak hazır beton sektörü ve ilgili 

tüm sektörlerin temsilcilerine ulaştık 

ve fuarımıza davet ettik. 17 Nisan 2014 

tarihinde düzenlediğimiz açılış töreniyle 

fuarımızın kapılarını ziyaretçilere açtık.

Fuarın açılışı törenine Çevre ve Şehirci-

lik Bakanımız Sayın İdris Güllüce, Ankara 

Sanayi Odası Başkanımız Sayın Nurettin 

Özdebir, Birliğimizin üyeleri ve hazır be-

ton ve ilgili sektörlere araç, ekipman ve 

hizmet sunan Türkiye’nin önde gelen fir-

maların temsilcileri katıldı.

Beton 2014 Fuarı kapsamında iki de 

önemli etkinlik gerçekleştirdik. Fua-

rın ilk günü yaptığımız Beton Yollar 

Semineri’ne Belçika – Wallonia Kamu Hizmetleri Yollar ve Köprü-

ler Onursal Direktörü Raymond Debroux, ODTÜ Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman ve Gülsan Holding’ten Şahin İnte-

pe ve Meko Akova yaptıkları sunumlarla katılımcıları bilgilendir-

di. Fuarın ikinci gününde gerçekleştirilen Beton Semineri’nde 

ise Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Turan Özturan, İstanbul 

Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir, Prof. 

Dr. Hulusi Özkul ve Prof. Dr. Yılmaz Akkaya sunum yaptı. Fuar-

da düzenlediğimiz seminerlere gösterilen ilgi, kongrelerimize 

gösterilen ilgiden farksızdı. Seminerlere katılamayanlar için su-

numların videolarını Birliğimizin sosyal medya hesaplarında da 

paylaşıyoruz.

Fuar’da 50 firma 130 marka ile temsil edildi. Sektörün yoğun ilgi 

gösterdiği Fuarımız, 3 günde on bin ziyaretçiyi ağırladı. Anka-

ra’daki ilk fuarımız olmasına rağmen katılımcıların hedef kitle-

siyle buluşması, yeni iş bağlantıları kurmaları, yeni satış anlaş-

maları yaparak fuardan mutlu ayrılmaları bizleri daha da mutlu 

etti. Bu etkinliği de alnımızın akıyla gerçekleştirmiş olduk.

Ayrıca törende konuşan Çevre ve Şehir-

cilik Bakanımız İdris Güllüce’nin, “Türki-

ye Hazır Beton Birliği’ni bakanlığımızın 

yan kuruluşu gibi kabul ediyorum. On-

ların döktüğü her sağlam kaliteli beton 

ülkemizin tümüne baktığımız zaman ‘bu 

bina riskli değil, onunla ilgili kafamızı 

meşgul etmeyeceğiz’ diyoruz.” şeklinde-

ki sözleri bizleri onurlandırdı ve sektörü-

müze büyük moral kaynağı oldu.

Bu vesile ile açılış törenine katılarak 

bizleri onurlandıran Çevre ve Şehircilik 

Bakanımız Sayın İdris Güllüce ve Ankara 

Sanayi Odası Başkanımız Sayın Nurettin 

Özdebir başta olmak üzere, fuarımızı 

destekleyen Ankara Sanayi Odası, An-

kara Ticaret Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Müteah-

hitler Birliği’ne, fuar katılımcılarına ve üyelerimize bir kez daha 

teşekkür ediyorum. 

2015 yılında İstanbul’da düzenleyeceğimiz Beton Kongre-

si ve Fuarı’nda ve ERMCO - Avrupa Hazır Beton Birliği 2015 

Kongresi’nde tekrar görüşmeyi diliyorum.

We achieved another 

success with  

Beton 2014 Fair

We have been working for the development of 

our sector for a quarter century. Congresses 

and fairs are of greater importance among all 

other events we have held until today. With 

such events, we share the new developments 

concerning concrete with our sector, and gather 

the companies providing our sector with equip-

ment and services under one roof. We have been 

organizing Beton Fairs only in Istanbul up to this 

point. However, we decided to hold Beton Fair 

in Ankara for the first time, based on the sectoral 

demands. 

 

Yavuz Işık

THBB Yönetim Kurulu Başkanı
President
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zin yapmış olduğu düzenlemelerle hazır betonun hayatımıza 

girmesi ile çok ayrı bir anlam ve değer kattı. Özellikle coğrafi 

olarak deprem riski olan bir ülkede yaşayan birisi olarak hazır 

betonsuz bir hayatı da inşaatta düşünemiyorum’ dedi.

Fuar’da konuşan Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık; 

‘Bu yıl ilk defa Ankara’da Beton 2014 Fuarı’nı yapıyoruz. Fua-

ra 50 firma katılım gösterdi. Ankara’daki ilk fuarımız olmasına 

rağmen fuarımızın çok ciddi talep görmesi bizleri çok mutlu 

etti’ dedi. Beton Ankara 2014 fuarı ile sek-

tör temsilcilerini aynı çatı altında buluştur-

manın gururunu yaşadıklarını belirten Işık; 

‘Türkiye Hazır Beton Birliği olarak, depreme 

karşı dayanıklı ve uzun ömürlü yapıların in-

şası için 25 yıldır uğraş veriyoruz. Düzenle-

diğimiz, kongreler, fuarlar, sempozyumlar, 

seminerler, yarışmalar ve yayınlarla sek-

törün gelişmesi için çalışıyoruz. Birliğimiz, 

beton sektöründeki son gelişmeler, bilgi 

ve teknoloji birikimini paylaşmak amacıyla 

1995 yılında ERMCO, Uluslararası Avrupa 

Hazır Beton Kongresi, 1999, 2004, 2008, 

2011 ve 2013 yıllarında Hazır Beton Kongre-

si ve Fuarı düzenlemiştir’ dedi.

Fuarın açılış kurdelesini Çevre ve Şehircilik 

Bakanı İdris Güllüce, Ankara Sanayi Odası 

Başkanı Nurettin Özdebir ve ev sahibi Tür-

kiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık 

birlikte kesti.

17 – 19 Nisan tarihlerinde ATO Congresium’da ziyarete açık 

olan Fuar’da 50 firma ile 130 marka temsil edildi. Ankaralılar’ın 

yoğun ilgi gösterdiği Fuar ziyaretçi akınına uğradı. İnşaat, 

hazır beton, agrega sektörleri ile ilgili son teknolojik ürünler, 

araç, makine ve ekipmanlar, hizmet ve donanımların sergilen-

diği Fuar, 3 günde on bin ziyaretçiyi ağırladı.

Fuar, ekonominin lokomotifi inşaat ve onun en temel kolu hazır 

beton ile ilgili sektörlerden birçok katılımcıyı aynı çatı altında 

buluşturdu. Fuar çerçevesinde ilk gün gerçekleştirilen Beton 

Yollar Semineri’ni başta çevre iller olmak üzere Türkiye’nin her 

bölgesinden akademisyenler ve üniversite öğrencileri takip etti.

Beton yolların yapımının gösterildiği ve hem kullanım hem de 

ekonomik açıdan avantajlarının anlatıldığı seminerde başta 

Belçika – Wallonia Kamu Hizmetleri Yollar ve Köprüler Onur-

sal Direktörü Raymond Debroux, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. İsmail Özgür Yaman ve Gülsan Holding’ten Şahin İntepe ve 

Meko Akova yaptıkları sunumlarla katılımcıları bilgilendirdi.

Fuarın ikinci gününde gerçekleştirilen Beton Semineri’nde ise Bo-

ğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Turan Özturan, İstanbul Teknik 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir, Prof. Dr. Hulusi 

Özkul ve Prof. Dr. Yılmaz Akkaya beton tekniği ve betonun geç-

mişten günümüze gelişim yolculuğu ile ilgili değerli bilgiler verdi. 

Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından düzenlenen seminerleri, 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Karayolları Genel Müdür-

lüğü ve Türkiye’nin önde gelen inşaat ve hazır 

beton firmalarından üst düzey yöneticilerin 

yanısıra akademisyen ve öğrencilerin de bu-

lunduğu seçkin bir katılımcı profili takip etti.

Yurt içi ve Yurt dışı Ziyaretçiler 

Beton Ankara 2014’de Sektörün 

Nabzını Tuttu

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 

Fuar’a katılımcılar son teknoloji ürünlerini 

ziyaretçilere sundu. Fuarda hazır beton ve 

çimento ekipmanlarının yanısıra beton sant-

ralleri, iş makineleri, kamyon ve çekiciler, 

transmikserler, pompalar, kalıp sistemleri, 

vinçler, çeşitli beton kimyasalları, otomasyon 

sistemleri, lastik ve akaryakıt ürünleri, sek-

törel makineler başta olmak üzere çok geniş 

bir ürün yelpazesi beton ve agrega üreticile-

rine ve inşaat yapımcılarına sunuldu.

TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası ve Tür-

kiye Müteahhitler Birliği tarafından desteklenen Fuar; önceki 

yıllarda olduğu gibi Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu’dan çok 

sayıda profesyonel katılımcıyı ağırladı.

Beton 2014 Trade Fair 

hosted 10 thousand 

participants 

Opened to visit by the Minister of Environ-

ment and Urban Planning Idris Güllüce, the 

“Beton Ankara 2014 Trade Fair of Ready 

Mixed Concrete, Cement, Aggregate, Con-

struction Technologies and Equipments” 

has been a common platform on which 

everyone, who is engaged in the construc-

tion and ready mixed concrete sector, has 

come together. In addition to the Minister 

Güllüce and the President of the Ankara 

Chamber of Industry Nurettin Özdebir, 

many representatives from Turkey’s leading 

companies participated in the opening cer-

emony, which was hosted by the President 

of the Turkish Ready Mixed Concrete 

Association Yavuz Işık.

Yavuz Işık
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Birliğimiz, bugüne kadar beton konusunda yeni gelişmeleri 

paylaşmak sektörümüze ekipman ve hizmet sunan firmaları, 

sektörümüzle buluşturmak için birçok etkinliğe imza atmıştır. 

1995 yılında uluslararası ERMCO Avrupa Hazır Beton Kong-

resi, 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Fuar, 2004, 

2008, 2011 ve 2013 yıllarında Hazır Beton Kongresi ve Fuarı 

düzenleyen Birliğimiz, 17-19 Nisan 2014 tarihinde Congresium 

Ankara’da gerçekleştirilecek olan Beton 2014 Fuarı’nın çalış-

malarına başlamıştır.

Birliğimiz, Türkiye’de hedeflerine ulaşma yolunda ilerlerken, 

Avrupa ve dünyada da önemli gelişmeler kaydetmiştir. Birli-

ğimizin kurulduğu yıllarda, 30 tesis yılda sadece 1,5 milyon 

metreküp hazır beton üretiyordu. Bugün, 980’den fazla tesi-

sin üretimi 102 milyon metreküpü geçmiştir. 

Yaklaşık 9 milyar lira ciroya sahip olan sektörümüzde, 30 bin-

den fazla kişi istihdam edilmektedir. Ülkemiz 2009 yılından 

bu yana hazır beton üretimiyle Avrupa’da birinci sırada yer 

alırken, dünyada ise 2012 yılından bu yana üçüncü sırada yer 

almaktadır.

2013 yılında da, dünyadaki, ülkemizdeki ve sektörümüzdeki 

gelişmeleri izleyen ve dikkate alan Birliğimiz, faaliyetlerini 

ve sunduğu hizmetleri sürdürerek örnek bir meslek kuruluşu 

olmaya devam etmiştir. Ülkemize, üyelerimize ve sektörü-

müze faydalı olmak amacıyla birçok faaliyette bulunmuştur. 

THBB amacı doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi, bun-

dan sonra da çalışmalarını daha da ileri taşıyacak, yönetim 

kadrolarıyla ülkemize ve üyelerimize hizmet etmeye devam 

edecektir.”
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Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından Beton Ankara 2014 Fu-

arı paralel etkinliği olarak düzenlenen Beton Yollar Semineri 

17 Nisan 2014 günü Ankara Congresium’da yapıldı. 

Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 

Işık seminerin açılış konuşmasında; “Betonun en önemli kul-

lanım alanlarından biri de yollardır. Beton, havalimanlarında 

yüksek bir performans göstermekte, neredeyse tüm hava-

limanlarında kaplama malzemesi olarak kullanılmakta ve 

yüzlerce tonluk uçakların şiddetli inişlerine, yüzlerce tonluk 

dingil ağırlıklarına karşı dayanmaktadır.” dedi. Avrupa Hazır 

Beton Birliği üyesi olduklarını belirten Yavuz Işık, Avrupa’da-

ki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Avrupa’da yapılan 

araştırmaların da, beton yolun asfalt yola göre 2 kat daha 

uzun ömürlü olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi. 

Yavuz Işık; aynı iklim koşullarında asfalt ve beton yolun bir-

likte uygulanarak yapılan birçok araştırmada, performans 

açısından da beton yolun asfalt 

yola karşı daha üstün olduğunun 

belirlendiğini ifade etti.  Ayrıca, 

Amerika’da 100 yaşının üzerin-

deki bir caddenin kaplamasının 

beton olduğunu hatta ikinci dün-

ya savaşından önce ve devamın-

da Almanlar tarafından yapılan 

beton yolların bir kısmının halen 

kullanılmakta olduğu bilgisini 

paylaştı. 

Yavuz Işık, beton yolların avanta-

jını ise şu sözleri ile anlattı: “Beton çevreye karşı zararlı de-

ğildir, emisyon açığa çıkarmaz, şehir içinde ısı adalarına ne-

den olmaz, ıslak frenlemesi daha kısadır, ağır taşıtlarda yakıt 

Beton Yollar Semineri 

düzenlendi 

The Seminar on 

Concrete Roads was 

organized                    

 The Seminar on Concrete 

Roads was organized on April 

17th, 2014 in Ankara Congresi-

um as a parallel activity of the 

Beton Ankara 2014 Trade Fair 

by the Turkish Ready Mixed 

Concrete Association. 

Yavuz Işık

Raymond Debroux
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The Chairman of the Board of the 

Turkish Ready Mixed Concrete As-

sociation Yavuz Işık said during his 

opening speech: “One of the most 

important fields of use for the concrete 

is the roads. The concrete has a high 

performance in the airports, is used 

as a coating material in almost all 

airports and tolerates hard landings 

of the planes and axels weighing 

hundreds of tons”. Stating that they 

are a member of the European Ready 

Mixed Concrete Association, Yavuz 

Işık added that they closely follow the 

developments in Europe, and the re-

searches conducted in Europe proved 

that the concrete road’s life doubles 

the asphalt’s life”. 

ekonomisi sağlar, daha az 

aydınlatma ihtiyacı duyar. 

Beton, uzun ömrü ve az 

bakım istemesiyle yazın 

görmeye alıştığımız ba-

kım trafiğini azaltacaktır. 

Türkiye’nin hala yeni yol-

lara ihtiyacı vardır. Ülke-

mizin dünyadaki diğer ül-

kelere göre daha özel bir 

durumu mevcuttur. Tür-

kiye dünyada betonun en 

ucuz olduğu ülkedir. As-

falt ise ithal bir üründür 

ve fiyat avantajı yoktur. 

Çimento, Türkiye’de yerel 

olarak üretilmektedir. Be-

ton yol yapımı cari açığı 

da azaltacaktır.”

Ülkemizde halen beton yolun bir alternatif olmamasının 

bedelinin çok ağır olduğunu belirten Yavuz Işık “Paramızı 

resmen yola döküyoruz. Yol bakım maliyetimiz 131 milyon li-

radan 1,5 milyar liraya çıkmıştır. 2012 yatırım bütçesi ise 10 

milyar liradır. Bakım maliyetleri yatırım maliyetlerinin önemli 

bir yüzdesi haline gelmiştir” dedi.
Özgür Yaman

Şahin İntepe, Meko Akova
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Yavuz Işık’ın konuşmasının ardından seminerin ilk sunumu 

için söz alan Belçika Wallonia Kamu Hizmetleri Yollar ve Köp-

rüler Onursal Direktörü Raymond Debroux “Beton Yolların 

Yapımı” başlıklı sunumunda Belçika’da uyguladıkları beton 

yollar hakkında katılımcılara bilgi aktardı. Sunumunun sonun-

da ise Avusturya, Almanya ve Hollanda’da uygulanan beton 

yolların özelliklerini resimli örneklerle katılımcılarla paylaştı. 

Seminerin ikinci sunumunda Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman 

“Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yollar” hakkında genel bilgi 

vererek sözlerine başladı. Geleneksel beton yollar ile silin-

dirlae sıkıştırılmış beton yolların yapımındaki farklılıklara da 

değinen Prof. Dr. İsmail Yaman silindirle sıkıştırılmış beton 

yolların faydalarına da değindi. Prof. Dr. İsmail Yaman yaptı-

ğı araştırmalarda silindirle sıkıştırılmış beton yolun faydaları 

arasında, silindirle sıkıştırılmış beton yolların kayma demiri 

bağ donatısı gerektirmediği, kalıp ve yüzey bitirme işlemleri-

ne ihtiyaç duymadığı, tekerlek izi oluşturmadığı için daha az 

onarıma ihtiyaç duyduğunu kimyasal bozulmalara karşı don-

ma-çözülme koşullarında bile yüksek dayanıklılık gösterdiğini 

sunumunda aktardı.

Seminerin son sunumu ise Şahin İntepe ve Meko Akova ta-

rafından “Kazakistan Beton Yol Projesi” adlı sunum ile ger-

çekleştirildi. Çin’de uyguladıkları beton yol projesinin teknik 

özellikleri ile ilgili bilgi veren İntepe, beton kalınlığının 25 cm 

olarak belirlendiğini ve uygulama şekli olarak 12 cm üst ve 13 

cm alt tabaka olarak iki kademede aynı zamanda dökülmesi 

ve birlikte sıkıştırılmasının planlandığını belirtti.  Üst ve alt 

kademe kaplamada kullanılacak beton tipi ve karakteristikle-

rinin aynı seçildiğini, proje kapsamındaki asfalt kaplamalarla 

birleşim yerlerinde ve köprü ve üst geçit yaklaşımlarında son 

5 mt’lik kısımlarda beton kalınlığının termal hareketleri önle-

mek için 50 cm’ye çıkarıldığını sözlerine ekledi.  

Beton yol seminerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilci-

leri, özel sektör temsilcileri, hazır beton üreticileri, üniversite 

öğretim görevlileri ve öğrencileri olmak üzere 200’ün üzerin-

de kişi ilgi gösterdi.
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Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından düzenlenen Beton 

Semineri, Birliğin 25. Yılı kutlamaları ve Beton Ankara 2014 

Fuarı etkinlikleri çerçevesinde 18 Nisan 2014 tarihinde ger-

çekleştirildi. 

Congresium Ankara’da düzenlenen seminerin açılış konuş-

masını yapan Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu 

Başkanı Yavuz Işık, konuşmasına betonun dünyada en çok 

kullanılan yapı malzemesi olduğuna ve dünyada ortalama kişi 

başı 1 metreküp beton tüketildiğine değinerek başladı. Yavuz 

Işık “Ülkemiz 100 milyon metreküpü aşan beton üretimi ile 

Avrupa’da uzun yıllardır birinci, dünyada ise üçüncü durum-

dadır” dedi. 

Yavuz Işık sözlerine şöyle devam etti: “Beton üzerinde yapılan 

araştırmalar betonu vazgeçilemez bir yapı malzemesi haline 

getirmiştir. Gökdelenlerden karayollarına, barajlardan deni-

zaltı tünellerine kadar pek çok farklı alanda beton kullanılıyor. 

Beton tasarımcıların elinde birer sanat eserine dönüşüyor. 

Günlük kullanılabilen birçok ürün betondan yapılabiliyor. Araş-

tırmalar devam ettikçe beto-

nun gelişim yolculuğu da de-

vam edecektir. Türkiye Hazır 

Beton Birliği olarak bu sü-

rece çalışmalarımızla katkı 

sunmaya devam edeceğiz.”

Yavuz Işık’ın ardından açılış 

konuşmasında Birleşik İnşa-

at Müteahhitleri Federasyo-

nu Genel Başkanı Mustafa 

Şahin söz aldı. Müteahhitler 

olarak beton ile en çok mu-

hatap olan taraf biziz diye-

rek söze başlayan Mustafa 

Şahin, inşaatlarda neredey-

se şaplarımızda bile hazır 

beton kullanılmaya başlan-

dığını belirtti. Mustafa Şa-

hin, hazır betonun ülkemize 

Beton Semineri gerçekleştirildi

The Concrete Seminar was 

organized                    

 Organized by the Turkish Ready Mixed 

Concrete Association, the Concrete Semi-

nar was held on April 18th, 2014 within 

the frame of the 25th year-celebrations and 

Beton Ankara 2014 Trade Fair activities. 

Having made the opening speech of the 

seminar held in Congresium Ankara, the 

Chairman of the Board of the Turkish 

Ready Mixed Concrete Association Yavuz 

Işık stated that the concrete is the most 

used construction material in the world, and 

that the concrete consumption in the world 

is approximately 1 cubic meter per person. 

Yavuz Işık said: “With the production of 100 

million cubic metres of concrete, our country 

has been ranking first in Europe, and third 

in the world for many years now.”

Yavuz Işık

Mustafa Şahin
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Yavuz Işık continued his words as 

follows: “The researches conducted on 

concrete have made concrete an essen-

tial construction material. Concrete is 

used in many fields from skyscrapers 

to the highways, from dams to the 

undersea tunnels. Concrete is turn-

ing into a work of art in the hands of 

designers. Many products that can be 

used daily is made of concrete. As the 

researches continue, the concrete will 

keep improving. We, as the Turkish 

Ready Mixed Concrete Association, 

will keep contributing to this process 

with our works.”

geç gelmesinden ve hala bazı beton tüketicileri hatta bazı 

üreticiler tarafından nitelik ve niceliğinin anlaşılamadığını 

belirtti. Mustafa Şahin müteahhitler olarak hazır betonla ilgili 

tüm çalışmalarda yer almak istediklerini belirterek konuşma-

sını tamamladı. 

Beton seminerinde katılımcılara 4 farklı konu başlığında bil-

giler aktarıldı. Seminerin ilk oturumunda Prof. Dr. Mehmet Ali 

Taşdemir “Çelik Tel Donatılı Betonların Mekanik Davranışı” 

başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 

Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir sunumunu “Gelecekte beton 

alıcısı sadece basınç dayanımını, işlenebilirliğini ve yapının 

maruz kalacağı çevresel etkileri değil, kırılma enerjisini, şekil 

değiştirme kapasitesini ve yüzey özelikler gibi birçok para-

metreyi bildirerek hazır beton üreticisinden beton talebinde 

bulunacaktır. Bu nedenle farklı etkenleri birlikte dikkate alan 

optimum çözümlerin elde edilmesi daha fazla önem kazana-

caktır” sözleri ile tamamladı. 

Seminerin ikinci oturumunda Prof. Dr Turan Özturan “Özel 

Betonlar” başlıklı sunumunda polimer beton, lateks modifiye 

beton, polimer emdirilmiş be-

ton, önceden yerleştirilmiş ag-

regalı beton, püskürtme beton 

ve su altında dökülen betonla-

rın genel özellikleri hakkında 

katılımcılara bilgi aktardı. 

Seminerin üçüncü oturumun-

da “Kendiliğinden Yerleşen 

Beton” konulu sunumu gerçek-

leştiren Prof. Dr. Hulusi Özkul 

kendiliğinden yerleşen beto-

nun ilk kez su altı beton uy-

gulamalarında, suda ayrışma-

yan-yıkanmayan beton üretimi 

amacı ile geliştirildiğini belirtti. 

Mehmet Ali Taşdemir

Turan Özturan
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Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim 
Kurulu Üyelerinden oluşan bir he-
yet, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris 
Güllüce’yi makamında ziyaret etti.

9 Nisan 2014 tarihinde Bakanlık ma-
kamında yapılan görüşmeye, THBB 
Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 
THBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Halit İnci, THBB Sayman Üyesi Musta-
fa Ulucan, Yönetim Kurulu Üyelerin-
den; Ender Kırca, Fatih Vardar, Fuat 
Çunkur, İrfan Kadiroğlu, Kadir Bü-
yükdereci, Mehmet Ali Onur, Remzi 
Onurhan Kiçki, Denetim Kurulu Üye-
lerinden; Abdürrahim Eksik, Sadık 
Kalkavan, THBB Murakıp Danışman’ı 

Ferruh Karakule ve THBB Genel Sekreteri 

Tümer Akakın katıldı.

Görüşmede, THBB Yönetim Kurulu Başkanı 

Yavuz Işık, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris 

Güllüce’ye hazır beton sektöründe yaşanan 

sorunlar hakkında bilgi verdikten sonra ha-

zır beton sektörünün sorunları ve THBB’nin 

önerilerini içeren bir dosya sundu. 

Görüşmenin sonunda THBB Başkanı Ya-

vuz Işık, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris 

Güllüce’yi THBB’nin 17 – 19 Nisan 2014 

tarihlerinde Congresium Ankara’da dü-

zenlediği Beton 2014 Fuarı’nın açılışını 

gerçekleştirmek ve törende bir konuşma 

yapmak üzere davet etti.

THBB, 

Çevre ve Şehircilik Bakanı’nı ziyaret etti

The Turkish Ready Mixed 

Concrete Association visited 

the Minister of Environment 

and Urban Planning                    

A committee consisting of the members of the Turk-

ish Ready Mixed Concrete Association (THBB) 

visited the Minister of Environment and Urban 

Planning Ilyas Güllüce in his office.

After The Chairman of the Board of THBB Yavuz 

Işık had notified the Minister of Environment and 

Urban Planning Idris Güllüce of the problems seen 

in the ready mixed concrete sector during their meet-

ing, he presented him a file containing the problems 

of the ready mixed concrete sector and THBB’s 

recommendations. 
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Türkiye’nin çeşitli illerinde 
bulunan üye firmalarının temsilcileri ile bir araya gelerek hazır 
beton sektörünü değerlendirdi. Bu yıl 
ikincisi düzenlenen üye istişare toplantı-
sı 17 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da ger-
çekleştirildi. İstişare toplantısı ile tüm 
üyeler kendi illerindeki mevcut sorunları 
ve çözüm önerilerini paylaştılar.

Toplantı’nın açılış konuşmasını yapan 
THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 
Işık: “Dernek yönetimi olarak, üyele-
rimizin, derneğimizle sadece yılda bir 
kez Genel Kurul’da değil, sürekli iletişim 
halinde olmasını bekliyoruz. Üyelerimiz, 
yerel veya ulusal gelişmelerle ilgili der-
neğimizle sürekli iletişim halinde olur ise 
bilgi akışımız güçlenecek ve Birliğimiz, 
üyelerimizin taleplerini çok daha kolay 
yerine getirebilecektir” dedi. 

Yavuz Işık, “Ülkemizde beton sektörü son 10 yılda ciddi bir büyü-
me göstermiş ve Türkiye şu an 102 milyon metreküp üretim ile 

dünyada ilk üç büyük ülke arasına girmiştir. Şu an ülkemiz nüfu-
suna göre oldukça yüksek bir üretim miktarına sahiptir” diyerek 

sektörün geldiği noktalara da konuşma-
sında değindi. 

Açılış konuşmasının ardından üyelerin 
sorunları dinlendi. THBB üyeleri, haksız 
rekabet, trafiğe çıkış saatleri ve stan-
dartlara ve yönetmeliklere uygun olma-
yan aykırı denetimler başta olmak üzere 
sorunlarını aktardı. Toplantıda sorun-
ların belirlenmesinin ardından üyelerin 
önerileri görüşüldü.

Üyelerin yoğun ilgili gösterdiği toplantı 
Ford Trucks sponsorluğunda düzenle-
nen akşam yemeği ile sonlandı. Yemeğe, 
THBB Yönetim Kurulu üyeleri ve THBB 
üyeleri katıldı.

THBB Yönetim Kurulu kararı doğrultu-
sunda, Birlik üyeleri her yıl bir kere dü-

zenlenecek İstişare Toplantılarında bir araya gelerek sektörle 
ilgili sorunlarını, önerilerini ve değerlendirmelerini paylaşacak.

Türkiye Hazır Beton Birliği 

Üye İstişare Toplantısı düzenlendi

The Turkish Ready Mixed 

Concrete Association 

organized a Consultation 

Meeting for the Members                    

The Turkish Ready Mixed Concrete Association 

(THBB) and the representatives of the member 

companies in various provinces of Turkey have 

gathered and evaluated the condition of the ready 

mixed concrete sector. Held for the second time 

this year, the consultation meeting for the members 

was organized in Ankara on April 17th, 2014. All 

members shared their current problems as well as 

solution offers related to their own provinces during 

the consultation meeting.
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Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla, 2013 yılında bir ön-

ceki yıla göre sabit fiyatlarla %4,0’lık artışla 122.388 milyon TL, 

cari fiyatlarla %10,2’lik artışla 1.561.510 milyon TL oldu.

Mali aracı kuruluşlar, 2013 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyat-

larla %9,8’lik artışla 15.549 milyon TL, cari fiyatlarla %12,8’lik 

artışla 52.483 milyon TL oldu. 

İmalat sanayi, 2013 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla 

%3,8’lik artışla 29.446 milyon TL, cari fiyatlarla %8,9’luk artış-

la 239.115 milyon TL oldu.

Kişi Başına GSYH 2013 yılında cari fiyatlarla  

20.531 TL oldu

Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri 2012 yılında cari fi-

yatlarla 18.846 TL, 2013 yılında ise 20.531 TL oldu. 2012 yılın-

da 10.459 ABD doları olan kişi başı GSYH değeri 2013 yılında 

10.782 ABD Doları olarak hesaplandı.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçları, “IV. Çeyrek 2013”

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla 

GSYH bir önceki çeyreğe göre %0,5 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2013 yılı 

dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,7 

lik artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 

GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre %0,5 arttı.

GSYH 2013 yılı dördüncü çeyreği bir önceki yılın aynı çeyre-

ğine göre sabit fiyatlarla %4,4 arttı

Sabit fiyatlarla GSYH, 2013 yılı dördüncü çeyreğinde bir önce-

ki yılın aynı çeyreğine göre %4,4 artarak 31.245 milyon TL’ye 

ulaştı. Cari fiyatlarla GSYH, 2013 yılı dördüncü çeyreğinde bir 

önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,2 artarak 405.384 milyon 

TL’ye ulaştı.

İmalat sanayi, 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 

%14,2 artışla 62.062 milyon TL, sabit fiyatlarla %4,9 artışla 

7.433 milyon TL oldu.

Sabit fiyatlarla hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 

2013 yılında %4,6 artarken devletin nihai tüketim 

harcamaları %5,9 arttı 

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2013 yılında sa-

bit fiyatlarla %4,6’lık artışla 82.069 milyon TL, cari fiyatlarla 

%11,3’lük artışla 1.107.099 milyon TL oldu.

Devletin nihai tüketim harcamaları 2013 yılında sabit fiyatlarla 

%5,9’luk artışla 13.332 milyon TL, cari fiyatlarla %12,0’lık artışla 

235.575 milyon TL oldu.

Gayri safi sabit sermaye oluşumu 2013 yılında sabit 

fiyatlarla %4,3 arttı

Gayri safi sabit sermaye oluşumu 2013 yılında cari fiyatlarla 

%10,6’lık artışla 317.446 milyon TL, sabit fiyatlarla %4,3’lük 

artışla 30.274 milyon TL oldu.

İnşaat sektörü 2013 yılında yüzde 7,1 büyüdü

2012 yılında %0,6 büyüyen inşaat sektörü, 2013 yılının ilk çeyre-

ğinde %5,8, ikinci çeyreğinde %7,6, üçüncü çeyreğinde %8,6, 

dördüncü çeyreğinde %6,2 büyüyerek 2013 yılını %7,1 büyüme 

ile kapattı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %1,13 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 

%1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,57, bir önceki yılın 

aynı ayına göre %8,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,70 

artış gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi 2013 yılında 
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Tüketici Fiyat Endeksi

Kaynak: TÜİK

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi aylık %0,74 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Mart ayında bir 

önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,52, 

bir önceki yılın aynı ayına göre %12,31 ve on iki aylık ortalamala-

ra göre %6,95 artış gösterdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

Kaynak: TÜİK

Yapı Ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %10 arttı

2013 yılında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından Yapı 

Ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %11,9, yüzölçümü %10, de-

ğeri %15,6, daire sayısı %8,4 oranında arttı.

2013 yılında Yapı Ruhsatına göre yapıların yüzölçümü 

168.207.842 m2  iken; bunun 97.330.942 m2’si (%57,8)  ko-

nut, 43.178.542 m2’si  (%25,7)  konut dışı ve 27.698.358 

m2’si (%16,5) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Türkiye’de 2014 yılı Mart ayında 87.617 konut satıldı

Konut satışlarında 2014 yılı Mart ayında, İstanbul 17.718 konut 
satışı ile en yüksek paya (%20,2) sahip oldu. Satış sayılarına 
göre İstanbul’u, 10.693 konut satışı (%12,2) ile Ankara, 5.851 
konut satışı (%6,7) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük 
olduğu iller sırasıyla 11 konut ile Ardahan, 17 konut ile Bayburt 
ve 23 konut ile Bingöl oldu.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi bir 

önceki çeyreğe göre %5,8 arttı

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi 
(BİME), Ocak–Şubat–Mart ay-
larını kapsayan 2014 yılı birinci 
çeyreğinde, toplamda bir ön-
ceki çeyreğe göre %5,8, bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre 
%11,3 ve dört çeyrek ortalama-
larına göre ise %7,2 arttı.

BİME’de 2014 yılı birinci çeyre-
ğinde işçilik endeksi bir önceki 
çeyreğe göre %4,1, malzeme 
endeksi ise %6,3 arttı. Bir ön-
ceki yılın aynı çeyreğine göre iş-
çilik endeksi %8,8 ve malzeme 
endeksi %12,1 arttı.

İşsizlik oranı %10,1 

seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2014 yılı Ocak döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre 49 bin kişi azalarak 2 milyon 841 bin 
kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile 
%10,1 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puan-
lık azalış ile %12,3, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 
ise 1,7 puanlık azalış ile %19 oldu.

İnşaat sektöründe istihdam %1,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış İnşaat İstihdam En-
deksi 2013 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,5 ora-
nında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış İnşaat İstihdam 
Endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,0 oranında 
azalırken, 2013 yılında bir önceki yıla göre %5,2 oranında azaldı.

İnşaat sektöründe çalışılan saat %2,3 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış İnşaat Çalışılan Saat 
Endeksi 2013 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2,3 ora-
nında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış İnşaat Çalışılan Saat 
Endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,9 oranında 
azalırken, 2013 yılında bir önceki yıla göre %6,1 oranında azaldı.

İnşaat sektöründe brüt ücret-maaş %0,7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış İnşaat Brüt Ücret-Maaş 
Endeksi 2013 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,7 ora-
nında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış İnşaat Brüt Ücret-Ma-
aş Endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,7 oranında 
artarken, 2013 yılında bir önceki yıla göre %9,7 oranında arttı.

Turkey’s economy 

grew by 4% in 2013

According to the production ap-

proach, the gross domestic product 

(GDP) of 2013 reached TL 122.388 

million with an increase of 4,0% at 

constant prices, and TL 1.561.510 

million with an increase of 10,2% at 

current prices in comparison to the 

previous year.

In 2013, the financial intermediaries 

reached  TL 15.549 million with an 

increase of 9,8% at constant prices, 

TL 52.483 million with an increase of 

12,8% at current prices in comparison 

to the previous year. 

57 March - April   HAZIR BETON   

NEWS HABERLER







IMER L&T tarafından Mart ayında ilkokul 

ve ortaokul öğrencileri için düzenlenen 

“L&T Mikseri Hayal Et” konulu resim ya-

rışması sonuçlandı. 19 Nisan Cumartesi 

günü Beton 2014 Fuarı’nda düzenlenen 

ödül töreninde, Mehmet Akif İnan İlköğre-

tim Okulu’ndan Alperen Ceylan birincilik 

ödülünü almaya hak kazandı. Birincilik 

ödülünü Türkiye Hazır Beton Birliği Yö-

netim Kurulu Başkanı Yavuz Işık takdim 

etti. İkincilik ödülünü Ayşe Zeki Sayan 

İlköğretim Okulu’ndan Ceren Şengül, 

üçüncülük ödülünü Seviye Koleji’nden 

Büşra Akman ve dördüncülük ödülünü 

Özel Aydın İlkokulu’ndan Alkım Malgil 

aldı. Yarışmaya katılan Salih Alptekin İl-

köğretim Okulu’ndan Melis Işık, Özel Ay-

dın İlkokulu’ndan Miral Can Şener ve Ayşe 

Zeki Sayan İlköğretim Okulu’ndan Tuğçe 

Sevindim ise özel ödül aldılar. 

IMER L&T Türkiye’de bulunan 16 satış 

sonrası servis noktası, öğretmenler ve 

her ilde görevlendirilen ilgililer ile ya-

rışma duyurusunu gerçekleştirdi. Yarış-

ma duyurusu büyük sitelere ve okullara 

asılan ilanlar ve kuruluşlara gönderilen 

toplu e-mailler sonucunda yaklaşık 1000 

öğrencinin katılımı ile düzenlendi.   

Çocukların geleceğimizi şekillendirece-
ğine inandıklarını belirten IMER L&T yet-
kilileri, yarışmayı hem iş makinaları üze-
rindeki soğuk ve olumsuz algıyı yıkmak 
hem de çocukların hayal gücünü ve resim 
yeteneğini desteklemek için düzenleme 
kararı aldıklarını belirttiler.  

Projenin devamı kapsamında tüm re-
simler hem Beton 2014 Fuarı’nda hem 
de Tepe Prime’ın sahnesinde sergilendi. 
“L&T Mikseri Hayal Et” projesini tamam-
layan ve iş makinaları sektöründe çocuk-
lara yönelik ilk kez yarışma düzenleyen 
IMER-L&T, sektörde bu konuda farkında-
lık yaratmayı hedefledi. 

IMER L&T yetkilileri eserleri değerlendirir-
ken, hayal gücü, öğrencinin yaşı, resmin 
içerdiği mesaj ve resim kabiliyetini dikka-
te aldıklarını belirttiler. IMER L&T firması 
projenin detaylarını açıklarken en önemli 
kısmının Türkiye’nin dört bir yanından on 
altı okula kitap seti göndermiş olduklarının 
sevincini yaşadıklarını belirttiler. 

 İlk yirmi öğrenciye Lego marka transmik-
ser modeli hediye edilen yarışmada, bi-
reysel katılım gösteren her öğrenciye ise 
5 kitap gönderildi. Öğrenciler için en fazla 
heyecan yaratan durum ise Beton 2014 
Fuarı’nda transmikserler üzerinde, ilk üç 
öğrencinin resimlerinin kaplama yöntemi 
ile sergilenmiş olmasıydı. İş makinalarının 
üzerinde çalışmalarını gören öğrenciler 

“L&T Mikseri Hayal Et” Resim Yarışmasının 

Ödül Töreni Düzenlendi 

The award ceremony of the 

painting contest “Imagine 

L&T Mixer” was organized.            

The winners of the painting contest “Imag-
ine L&T Mixer” that is organized for the 
primary and secondary level students in 

March by IMER L&T were announced. 
During the award ceremony held on April 

19th, Saturday, Alperen Ceylan from Mehm-
et Akif Inan Primary School was entitled to 
receive the grand prize. Ceren Şengül from 
Ayse Zeki Sayan Primary School won the 
second prize while Büşra Akman from Se-
viye Private Primary School won the third 

prize, and Alkım Malgil from Aydin Private 
Primary School won the fourth prize. Other 

participants such as Melis Işık from Salih 
Alptekin Primary School, Miral Can Şener 

from Aydin Private Primary School and 
Tuğçe Sevindim from Ayşe Zeki Sayan 
Primary School received special prize. 
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ve velileri büyük heye-

can ve mutluluk yaşadı-

lar. Birinci olan Alperen 

Ceylan’ın transmikser 

üzerinde şeker, çikola-

ta ve dondurma hayali 

kurması üzerine IMER 

L&T, boşaltma oluğuna 

kilolarca renkli şeker 

koyarak tüm çocukların 

ilgisini çekti.

IMER L&T geçen yıl Be-

ton 2013 Fuarı’nda ziya-

retçilerin isimleri alına-

rak Aksaray Organize 

Sanayi Bölgesi’ne ziya-

retçi sayısı kadar ağaç 

dikmişti. Bu yıl farklı bir organizasyon ile Beton Ankara 2014 

fuarına katılan firma, önümüzdeki yıl düzenlenecek olan fuarda 

gerçekleştirmeyi planladığı organizasyon ile ilgili çalışmalara 

şimdiden başladı. 

IMER L&T announced the contest with 

its 16 after-sales service points, teachers 

and many others assigned in the provinces 

all around Turkey. The announcement for 

the contest was spread by the flyers in the 

schools and sites of large scale, and mass 

e-mailing to the organizations, and resulted 

in the participation of approximately 1000 

students.  

Stating they believe that the children will 

shape the future, IMER L&T authorized 

personnel said that they decided to orga-

nize this contest because they wanted to 

eliminate the cold and negative perception 

concerning the construction equipments as 

well as to support the imagination and paint-

ing skills of the children. 
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Türkiye Hazır Beton Birliği 
17-19 Nisan 2014 tarihlerinde 
Ankara’da düzenlediği Beton 
2014 Fuarı’ndaki standı için be-
tondan koltuk, lego, masa ve puf 
koltuk üretti.

Betondan stand ürünleri, Bizon 
Studio’dan Murat Gökçe Yılmaz 
ve Seçil Abdişler tarafından 
THBB’ye özel olarak tasarlandı. 
THBB’nin denetiminde hazırla-
nan ürünler betonun sadece ya-
pıda değil yaşamın her alanında 
kullanılabileceğine dikkat çek-

mek amacıyla hazırlandı. 

Türkiye Hazır Beton Birliği 2013 yılında kuruluşunun 25. yılını 
kutladığı gecede davetlilere hediye etmek için betondan ka-
lemlik, notluk ve masa saati de üretmişti.

Tasarımcıların elinde birer sanat eserine dönüşen betondan 
bugüne kadar, heykel, parfüm şişesi, bilezik, tabure, kitaplık, 
kalem, telefon şarj yuvası, hava nemlendirici, bardak, USB bel-
lek ve uzaktan kumandalı uçak gibi birçok ürün yapıldı.

THBB, Beton 2014 Fuarı’ndaki standı için 

betondan özel ürünler üretti

THBB produced 

special concrete 

products for its stand 

in Concrete 2014 

Trade Fair            

The Turkish Ready Mixed Concrete 
Association produced concrete armchair, 

Lego, table and beanbag chair for its 
stand in Concrete 2014 Trade Fair 

organized in Ankara between April 17th 
– 19th, 2014. 
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Akçansa ve Çimsa’nın oluşturduğu Sabancı Holding Çimento 
Grubu, çimento sektöründe bölgesel güç olma politikası doğrul-
tusunda yurtdışı satın alma fırsatlarına yoğunlaştığını açıkladı. 

20 Mart 2014 tarihinde düzenlenen basın buluşmasında 
konuşan Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanı Mehmet 
Göçmen,”Yurtdışı satın almalara ayırabileceğimiz bilanço-
muzda 1,5 milyar TL civarında bir gücümüz var. Yakın coğ-
rafyalardaki fırsatlarla yakından ilgileniyoruz. Ancak bizim 
finansal gücümüz ile bu coğrafyalardaki 
siyasi ve ekonomik konjonktür buluşama-
dığı için satın alma girişimlerini şimdiye 
kadar hayata geçiremedik. Bu konuda uy-
gun fırsatlar oluştuğunda yurtdışı satın al-
malara açığız. Hedefimiz Sabancı Çimento 
Grubu’nu içinde bulunduğumuz yakın coğ-
rafyalarda, Akdeniz’de bölgesel güç haline 
getirmektir” dedi. Göçmen, Sabancı Çimen-
to Grubu’nun dünyada en önemli 3-5 oyun-
cudan biri olduğunu vurgulayarak,”Fabrika 
satın alma konusuyla sürekli ilgileniyoruz. 
Bizim için konu artık zamanlama meselesi. 
Aslında dünya konjonktürü uygun, çünkü 
bu sektörden memnun olmadıkları için çık-
mak isteyenler var. Bu fırsatları izliyoruz” diye konuştu.

Mehmet Göçmen, “Sabancı Holding Çimento Grubu 
Türkiye’de yüzde 18’lik payıyla en büyük kapasiteye sahiptir. 
2013 yılında, Akçansa ve Çimsa ile temsil edildiğimiz çimento 
sektöründe hedeflerimizi gerçekleştirdik ve karlılığımızı ar-

tırarak büyümeyi başardık” dedi. Grup olarak toplam üretim 

kapasitesi aynı kaldığı için toplam üretimde de bir artış bek-

lemediklerini kaydeden Göçmen “Sabancı olarak ciro artışı 

olarak yüzde 15’lik bir hedefimiz var. Sektör olarak da Türki-

ye ekonomisinin büyümesine paralel belki bir puan yukarda 

belki de bir puan aşağıda bir büyüme senaryomuz var” dedi. 

Toplantıda Akçansa’nın 2013 yılı ve bu yıla ilişkin hedefleri 

hakkında bilgi veren Genel Müdür Hakan Gürdal, Akçansa’nın 

Türkiye çimento ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşıla-

yan lider bir şirket olduğunu belirterek “ Akçansa çimento 

sektöründe 12. kez “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketi” seçildi. 

Yurt içi toplam çimento ve klinker satışı yüzde 16 artışla 5,8 

milyon tona ve toplam ihracatı 1,8 milyon tona ulaştı. Hazır 

beton markası Betonsa, 2013’te 41 tesisinde özel projeler ve 

özel ürünler ağırlıklı olmak üzere 5 milyon metreküp satış 

gerçekleştirdi. 2013 konsolide ciromuz yüzde 14 artışla 1 mil-

yar 202 milyon TL oldu. Net kâr ise yüzde 32 artışla 159,4 mil-

yon TL olurken, 2013 yılı konsolide yatırım harcamalarımız da 

90 milyon TL’ye ulaştı” dedi. 

Çimsa Genel Müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu da konuş-

masında Çimsa’nın Mersin, Eskişehir, Kayseri, Niğde ve 

Afyonkarahisar’da 5 entegre fabrika, Ankara’da bir öğütme 

tesisi, Marmara’da bir terminal ve Malatya 

Çimento Paketleme tesisiyle Türk çimen-

to sektörünün önde gelen şirketlerinden 

biri olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: 

“2013 yurt içi toplam çimento ve klinker 

satış miktarımız 5,1 milyon ton ile geçen 

yıla göre yüzde 5 arttı. 2013 yılı hazır be-

ton özel ürün miktarımız 40 bin metreküp 

oldu. 2014 yılında 160 bin metreküpe ulaş-

mayı hedefliyoruz. 2013 konsolide ciromuz 

yüzde 11 artışla 953,7 milyon TL’ye, faiz, 

amortisman ve vergi öncesi karımız yüzde 

12 artışla 236 milyon TL’ye ulaşırken, 2013 

yılı operasyonel net karımız 162,3 milyon 

TL olarak gerçekleşti.” 2013’te toplam 37 

milyon dolar yatırım yaptıklarını ve son 5 yılda toplam 115 mil-

yon TL çevre yatırımı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Hacı-

kamiloğlu “Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde önemli altyapı 

yatırımları yapılmıştır ve bu yatırımların önümüzdeki dönem-

de de devam etmesini bekliyoruz.” dedi.

Sabancı Çimento Grubu satın almaya  

1,5 milyar TL ayırdı 

Sabancı Cement 

Group allocated TL 1,5 

billion for purchasing 

activities            

Created by Akçansa and Çimsa, 
Sabancı Holding Cement Group 

announced that it will focus on the 
overseas purchasing operations in 

accordance with its policy to become 
a regional power within the cement 

sector. 

Mehmet Hacıkamiloğlu, Mehmet Göçmen, Hakan Gürdal
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Mercedes-Benz inşaat kamyonları sektörün en önemli etkinlik-
lerinden biri olan “Beton 2014 Fuarı”nda sergilendi ve yoğun 
bir ilgiyle karşılandı.

Mercedes-Benz Türk, 17-19 Nisan tarihleri arasında Ankara 
Congresium’da düzenlenen “Beton 2014 Fuarı”nda inşaat 
sektörünün en çok tercih edilen araçlarını sergiledi. İlk defa 
Ankara’da düzenlenen fuarda, Mercedes-Benz Türk Axor 4140 
B 8x4 beton mikser üstyapılı kamyonunu, Actros 3236 B 8x4 
otomatik şanzımanlı beton mikser üstyapılı kamyonunu ve 
Actros 1941 LS çekicisini sergileyerek fuar boyunca ziyaretçile-
rin beğenisine sundu. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden in-
şaat sektörünün tüm ihtiyaçlarına karşılık verebilen ürün gamı 
ve güçlü kamyonları ile Mercedes-Benz Türk, fuar süresince 
tüm dikkatleri üzerine topladı.

Bu yıl altıncı kez düzenlenen Beton Fuarı’nda Mercedes-Benz 
Türk’ün inşaat kamyonları yine sektör temsilcilerinin ilgi odağı 
oldular. Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
üretilen araçlarının yanında, ithal olarak sunduğu ürün portfö-
yüyle inşaat segmentindeki müşterilerinin her türlü ihtiyacına 
uygun çözümler sunabiliyor. Türkiye genelindeki yaygın ser-
vis ağı, yedek parça temin kolaylığı ve yüksek ikinci el değeri 
avantajları Mercedes-Benz kamyonlarının inşaat piyasasında-
ki konumunu daha da güçlendiriyor. Bunların sonucu olarak 
inşaat sektöründe satılan her üç kamyondan ikisi Mercedes-
Benz yıldızını taşıyor.

Standında ziyaretçiler ve basın mensupları ile bir araya ge-

len Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Müdürü 

Bahadır Özbayır “Sektörel fuarları ilgili alanına odaklanma-

ları ve sektörün tüm firmalarını bir araya getirmeleri yönle-

riyle oldukça yararlı ve verimli buluyoruz. Sektör temsilci-

leri ile bu vesileyle bir araya 

gelmek bizleri mutlu ediyor. 

Mercedes-Benz kamyonlar 

ise, inşaat sektörünün zorlu 

çalışma alanlarında güç işle-

rin üstesinden dahi başarıyla 

gelebildikleri için tercih edi-

liyorlar. 2014 yılında diğer 

alanlarda olduğu gibi inşaat 

kamyonları alanında da sa-

tışlarımızı arttırıp, pazardaki 

konumumuzu daha da güç-

lendirmeyi ve başarılı bir yıl 

geçirmeyi hedefliyoruz.” şek-

linde görüşlerini dile getirdi.

Mercedes-Benz kamyonları 

inşaat sektöründe güçlü şa-

sileri ve her ihtiyaca uygun 

tek-nik donanımları ile tanını-

yor. Mercedes-Benz Türk’ün 

bu sektörün kullanımına sun-

duğu ürün gamı aşağıdaki 

modellerden oluşuyor; Axor 

3029 B 6x4 (beton mikser kullanımına uygun inşaat kamyo-

nu), Axor 4140 B 8x4 (beton mikser ve beton pompası kullanı-

mına uygun inşaat kamyonu), Axor 3236 B 8x4 (hafifletilmiş 

beton mikser kullanımına uygun inşaat kamyonu), Axor 3340 

K 6x4 (damper kullanımına ve beton pompası kullanımına uy-

gun inşaat kamyonu), Actros 3236 B 8x4 (hafifletilmiş beton 

mikser kullanımına uy-gun otomatik şanzımanlı inşaat kam-

yonu), Actros 4141 B 8x4 (beton mikser ve beton pompası 

kullanımına uygun inşaat  kamyonu), Actros 1941 LS 4x2 (be-

ton mikser ve damper treyler kullanımına uygun çekici). İlave 

olarak damper kullanımına uygun olan öne çıkan ürünler ise 

şöyle; Axor 3029 K 6x4 (damper kullanımına uygun inşaat 

ka-myonu), Axor 3340 K 6x4 3600 (damper kullanımına uy-

gun inşaat kamyonu).

Mercedes-Benz Türk’e 

inşaat sektöründen yoğun ilgi

Construction sector 

shows great interest in 

Mercedes Benz Turk            

Mercedes-Benz  heavy duty trucks were 
exhibited and drew great attention in 

the „Concrete 2014 Trade Fair“, which 
is one of the most important sectorial 

events. 

Mercedes-Benz Turk exhibited the 
most preferred vehicles of the construc-
tion sector in the „Concrete 2014 Trade 
Fair“ organized in Ankara Congresium 
between April 17th and 19th. Mercedes-
Benz Turk exhibited Axor 4140 B 8x4 
concrete mixer superstructure truck, 

Actros 3236 B 8x4 automatic transmis-
sion concrete mixer superstructure 

truck and Actros 1941 LS tow truck in 
the trade fair held in Ankara for the first 
time and created a tremendous impres-

sion among the visitors. 
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya ve İstanbul Şubesi 
tarafından düzenlenecek olan Ulusal Beton Kongresi 16-18 Ni-
san 2015’de Antalya’da gerçekleştirilecek. Konu başlığı “Sür-
dürülebilir Beton” olan Kongrenin 9.’su düzenlenecek.

İMO Antalya ve İstanbul Şubesi kongrenin içeriğinde; betonda 
sürdürülebilirlik kavramında 
beton bileşenlerinin çevreye 
zarar vermeyen malzemeler-
den oluşması ve atıkların beton 
üretiminde değerlendirilmesi, 
enerji tasarrufu ve beton ya-
pıların kullanım ömrünün uza-
tılması gibi yaklaşımların yer 
aldığını belirttiler.

Kongrede 3 gün boyunca ele alı-
nacak konular 9 ana başlık altın-
da toplandı. Konu başlıklarından 
ilki yaşam döngüsü, ikincisi atık 
yönetimi ve betonun geri dönü-
şümü, üçüncüsü ise sanayi yan 
ürünü olan bağlayıcı malzeme-
ler olacak. Diğer konu başlıkları 
ise alkaliler ile aktive edilen pu-
zolan bağlayıcılar, sürdürülebi-
lirlik için dayanıklılık, sürdürüle-
bilirlik için yüksek performanslı 
betonlar, enerji tüketiminde ta-
sarruf yapılması, sürdürülebilir 
beton yollar ve betonun çevre-
sel etkileri olarak sıralanıyor. 

Kongreye bildiri sunmak 

isteyenler için önemli tarihler açıklandı

Kongrede bildiri sunmak isteyen katılımcılar başvuru formunu 
doldurarak özgün çalışmalarını kapsayan en az 200 kelimelik 
bildiri özetlerini e-posta yolu ile en geç 30 Mayıs 2014 tarihine 
kadar gönderebilecekler. 

30 Haziran 2014 tarihinde bildiri özeti üzerinden kabul değer-
lendirmeleri yapılacak ve 15 Ekim 2014 tarihinde bildiri tam 
metinleri kongre sekretaryasına iletilecek. Bildiri metinleri 15 
Ocak 2015 tarihinde hakemlerin önerileri ile düzeltilecek ve 15 
Şubat 2015 tarihinde de kesinleşmiş tam bildiri metinleri kong-
re sekretaryasına teslim edilecek.

9.Ulusal Beton Kongresi için ayrıntılı bilgiye kongre sekretar-
yasından veya beton9@imo.org.tr adresinden ulaşılabiliniyor. 

Ulusal Beton Kongresi 

Antalya’da düzenlenecek

The National Concrete 

Congress will be held in 

Antalya            

The National Concrete Congress to be 
organized by the Antalya and Istanbul 
Branches of TMMOB Chamber of 

Civil Engineers will be held in Antalya on 
April 16th-18th, 2015. The ninth congress 
will be held under the title “Sustainable 

Concrete”. The theme of this 9th congress 
will be “Sustainable Concrete”. 

The topics to be discussed in the congress 
are classified under 9 main groups. The 

first group is the life cycle, the second is the 
waste management and the recycling of 

concrete, the third is the binding materials, 
which is the sub-industry product. The 

other groups are listed as the pozzolanic 
admixtures activated by the alkali, high 
performance concrete for sustainability 

and resistance, saving in energy consump-
tion, sustainable concrete roads and 
concrete’s environmental impacts. 
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Ford Otosan Ürün Geliştirme Merkezi’nde 
tasarlanan ve geliştirilen, Ford Otosan’ın 
Eskişehir İnönü Fabrikası’nda üretilen Ford 
Cargo Mikser Serisi, Beton 2014 Fuarı’nda 
ilk defa görücüye çıkarak ziyaretçilerin be-
ğenisine sunuldu. 4x2 çekici, 6x4 ve 8X4 
aks yapılandırmasına sahip Ford Cargo Mik-
ser Serisi; 1838T Çekici Mikser, 3236M Hafif 
Mikser ve 3532M Mikser modelleriyle Ford 
Otosan standındaki yerini aldı.

 Dayanıklı, performanslı, düşük işletim ma-
liyetli ve konfor odaklı Ford Cargo Mikser 
Serisi, ürün gamı zenginliği ve üstün ürün 
özelliklerinin yanısıra satış sonrası destek 
hizmetleri ve üstyapı çözümleriyle inşaat, 
hafriyat ve hazır beton sektörünün beklen-
tilerini en yüksek düzeyde karşılamasıyla 
dikkat çekiyor.

İlk kez Beton 2014 Fuarı’nda müşterinin be-
ğenisine sunulan Ford Cargo 3236M Hafif Mikser, 8x4 sınıfında 
rekabetçi ağırlığı ile ürün gamındaki yerini alıyor. 9845 kg boş 
ağırlığı ile, müşterisine hafiflik avantajı sunan 3236M Hafif Mik-

ser; standart alüminyum alaşımlı jant, hafifle-
tilmiş yeni nesil arka kauçuk süspansiyon ve 
hafifletilmiş 250 litrelik yakıt deposuna sahip. 
Üstelik 3236M, Beton 2014 Fuarı’na özel, Ford 
Otosan Tavsiyeli Üstyapıcısı Imer firması tara-
fından üretilmiş 10 metreküp’lük 3850 kg boş 
ağırlığa sahip hafif mikser üst yapısıyla bera-
ber kampanyalı bir fiyata da sahip. 

Mayıs ayı itibariyle özel fiyat sunuluyor. Ayrı-
ca, Mayıs ayı sonuna kadar mikser alan müş-
terilere, İstanbul’da Ford Sürüş Akademisi 
tarafından gerçekleştirilen “Mikser Rollover 
Güvenli Sürüş Eğitimi” de hediye ediliyor. 

 3236M 8x4 Mikser’de yer alan 9.0 litrelik, 
Ford Otosan mühendislerinin geliştirdiği 
%100 yerli Ecotorq motor 360PS ve 1400 
Nm gibi değerlere sahipken, 16 hızlı mandallı 
şanzıman, 10 mm’lik 500 MPa yüksek daya-

nımlı şasi üzerinde yer alıyor. Rekabetçi yerden yüksekliğiyle 
3236M 8x4 Mikser, standart klima, 2 yıl sınırsız km garantisi 
(Opsiyonel 3 yıl), 20.000 km/750 saat bakım aralıkları gibi özel-
likleriyle işletim giderleriyle de avantajlar sunuyor. 

Yeni Ford Cargo 3236M Hafif Mikser 

hazır beton sektörüne verimlilik getiriyor

New Ford Cargo 

3236M Light Mixer 

is making the ready 

mixed concrete sector 

even more productive            

Designed and developed in Ford Oto-
san Product Development Centre, and 
manufactured in Ford Otosan’s Eskise-
hir Inönü Facility, Ford Cargo Mixer 
Series was exhibited in the Concrete 
2014 Trade Fair for the first time for 

the visitors. Having 4x2 towing units, 
6x4 and 8x4 shafts, Ford Cargo Mixer 
Series was exhibited on Ford Otosan’s 

Stand with the following models: 1838T 
Towing Mixer, 3236M Light Mixer and 

3532M Mixer. 
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İnşaat Mühendisi Yasin Engin

GİRİŞ
Beton, bilindiği üzere agrega, çimento, su ve duruma göre 
kimyasal ve mineral katkıdan oluşan bir yapı malzemesidir. 
Bu malzemeleri bir arada tutan ve dayanım kazandıran ise çi-
mento ve su arasında gerçekleşen “hidratasyon reaksiyonu” 
dur. Ekzotermik (ısı veren) olan bu reaksiyonun gerçekleşme-
si için yeterli miktarda su ve sıcaklık gerekmektedir. Su mik-
tarını ve sıcaklığı etkileyen tüm faktörler dolayısıyla betonun 
özeliklerini de etkilemiş olur. 

Sıcak hava,  TS 1248 (Anarmol Hava Koşullarında Beton Ya-
pım, Döküm ve Bakım Kuralları) standardında ard arda 3 gün-
lük hava sıcaklığı ortalamasının 30oC’ nin üzerinde olması du-
rumu olarak ifade edilir. Hava sıcaklığının fazla olması beton 
içindeki suyun hızla buharlaşıp azalmasına, betonun kıva-
mının ve işlenebilirliğinin azalmasına, reaksiyon için gerekli 
şartların sağlanamamasından dolayı dayanım kaybına, beto-
nun dökümünde, yerleştirilmesinde, vibrasyonunda ve bitiril-
mesinde zorluklara, beton yüzeyinde daha fazla rötre  çatlağı 
oluşup betonun daha geçirimli olmasına neden  olur.

Suyun buharlaşmasını yüksek sıcaklık, rüzgar ve bağıl nem 
etkiler.

Hava sıcaklığı arttıkça;
- Su ihtiyacı artar.
- Kıvam düşer.
- Priz alma hızı artar.
- Erken dayanım artar. 
- Beton yüzeyinde daha çok rötre çatlakları oluşur. 
- Beton sıcaklığı artar. Isıl çatlamalara neden olur.
- Beton yüzeyindeki su hemen buharlaşacağı için hızlı priz  
 alır ve dayanımsız olur.

Şantiyede taze betona, kıvamını artırmak için su eklendiğinde;
- Su/çimento oranı artar ve beton dayanımı düşer.
- Geçirgenlik artar.
- Beton yüzey görüntüsü bozulur.
- Dayanıklılık azalır.

Beton sıcaklığının 15oC-20oC arasında olması idealdir; ama 
bunu her zaman sağlayabilmek mümkün değildir. Beton sı-
caklığı TS EN 206-1 standardına göre en düşük 5 oC olmalı-
dır. Beton sıcaklığının bu standardda üst limiti olmasa da 32 

oC’nin (ASTM C 94) üstünde olmaması idealdir. Genel olarak 
bir saatte beton yüzeyinin 1m2’lik alanından buharlaşan su 
miktarı 1kg’dan fazla ise gerekli önlemler alınmalıdır. 

Pouring Concrete In High 

Temperatures

As known, concrete is a construction material that consists 

of aggregates, cement, water and chemical or mineral ad-

ditives depending on the situation. The hydration reaction 

between water and cement is what hold these materials 

together and gives them strength. Sufficient quantities of 

water and heat are required in order for this exothermic 

reaction to take place. Therefore all factors that influence 

water and temperature have an influence on the character-

istics of concrete. 

TS 1248 (Pouring of Concrete in Abnormal Weather 

Conditions) standard defines high temperature as when 

average temperature is above 30 oC for 3 consecutive days. 

High temperature results in disappearance and decrease 

of the water in concrete, decrease in consistency and work-

ability of concrete, loss of strength due to failure toprovide 

appropriate conditions for reaction, difficulties in pouring, 

compacting, vibrating and finishing concrete, and increase 

in cracks on the surface of the concrete leading to a rise in 

the permeability of concrete.

Sıcak Havada 

Beton Dökümü
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Resim 3: Zeminin nemlendirilmesi Resim 4: Yağmurlama (fogging) ile hem hava soğutulur 
hemde bağıl nem artar.

2. BETON TAŞINIRKEN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

> Hazır beton gitmesi gereken yere zamanında gitmelidir.
> Mikser devri yüksek olmamalıdır. 
> Teslim yerine en kısa mesafeden gidilmelidir.
> Kuru sistem tercih edilebilir.

3. BETON DÖKÜLMEDEN ÖNCE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

> Beton dökülecek zemin ıslatılıp suya doygun hale getirilir. Bu sayede taze betondaki suyun zemince emilmesi engellenir.
> Kalıplar ve donatılar nemlendirilir.
> Aşırı rüzgar var ise döküm yeri etrafına rüzgar kırıcı yerleştirilebilir.
> Gölgelik kullanılarak beton güneş ışığından korunabilir. 
> Tüm işçiler ve gerekli ekipmanlar beton dökümü için hazır olmalıdır.
> Gün içinde sıcaklığın azaldığı saatlerde beton dökümü yapılmalıdır.

4. BETON DÖKÜMÜNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

> Beton sıcaklığı sürekli olarak kontrol edilmelidir. 
> Aşırı vibrasyon yapılmamalıdır.
> Döküm en kısa sürede gerçekleştirilmelidir.
> Bitirme işlemi yüzeyde terleyen su kalmayınca hemen yapılmalıdır.

5. BETON  DÖKÜMÜNDEN SONRA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

Beton sertleşmeye başlar başlamaz su ile kür edilmelidir. Kür süresi en az 3-4 gün olmalıdır. Beton yüzeyi devamlı nemli kala-
cak şekilde farklı metotlar ile kür yapılabilir. 
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Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Mü-

zesi, Türkiye ile Polonya arasındaki iliş-

kilerin 600 yılı kapsamında, 7 Mart – 15 

Haziran 2014 tarihleri arasında “Uzak 

Komşu Yakın Anılar: Türkiye - Polonya 

İlişkilerinin 600 Yılı” isimli sergiye ev sa-

hipliği yapıyor. 

Türkiye ve Polonya Cumhuriyetleri Cum-

hurbaşkanlarının himayesinde açılan, 

Dışişleri ve Kültür Bakanlıkları tarafın-

dan desteklenen sergide; Polonya’nın 

müze, arşiv, kütüphane, manastır ve ki-

lise koleksiyonlarından eserler yer alıyor. 

Sergide, Türkiye’den Topkapı Sarayı Müze-

si, Türk İslam Eserleri Müzesi ve Sadberk 

Hanım Müzesi ve Sakıp Sabancı Müzesi ko-

leksiyonlarından seçilenlerle birlikte 348 

eser sergileniyor.

Kültür ve sanat alanlarında pek çok yan 

etkinliği de kapsayan sergi, Sakıp Saban-

cı Müzesi ve değerli destekçileri ile Po-

lonya Cumhuriyeti Kültür ve Milli Miras 

Bakanı’nın ortak mali ve kurumsal desteği 

ile gerçekleştiriliyor.

Sakıp Sabancı Museum 

is hosting the exhibition 

“600 Years of Turkish-

Polish Relations”  

Sabancı University Sakıp Sabancı 

Museum is hosting the exbition “Distant 

Neighbour Close Memories: 600 Years 

of Turkish-Polish Relations” between 

March 7th and June 15th, 2014 within the 

scope of the 600th year of the relations 

between Turkey and Poland. 

Mevlevi Sema’ı: El yapımı kâğıt üzerine kurşun kalem, guvaş ve yer yer altın yaldız; açık yeşil suluboya ve oyma çerçeve - 22,8 x 40,6 cm  - Üniversite Kütüphanesi, Varşova

SANAT ART
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