
Hazır Beton sektörü 2013 yılında 
% 10 büyüme göstermiştir. Bu 
rakamlar ile hedeflerimizin üze-
rinde bir büyüme gerçekleştirdik. 
2012 yılında 93 milyon metreküp 
olan hazır beton üretimi 2013 yı-
lında 102 milyon metreküpe çık-
mıştır. Sektörün büyümesinde 

en önemli payı kamu projeleri almıştır. 2013 yılında özellikle kentsel 
dönüşüm projeleri ve 2B Yasası’nın hazır beton sektörüne canlılık 
getirdiğini belirtmek istiyorum.

2014 yılında da sektörümüzün canlı olmasını, hedeflerimizin yük-
selen bir grafik sergilemesini bekliyoruz. Kentsel Dönüşüm ile ye-
nilenmesi planlanan bölgelerde kalitesiz 
beton ile üretilen yapılar da yer alıyor. Bu 
çerçevede 8 milyon konutun yenileneceği 
ve bunun için de yaklaşık 600 milyar lira 
gerekeceği göz önünde bulundurulduğun-
da, özellikle yeni yapılarda KGS belgeli be-
ton kullanımı Türkiye yapı stoğunun uzun 
ömürlü, ekonomik ve depreme dayanıklı 
olmasına katkı sağlayacaktır.

İzmit Körfez Geçişi Köprüsü inşaatı tüm 
hızıyla devam ediyor. Körfez Projesi’nin 
tüm otoban bağlantıları tamamlandığında, 
427 kilometrelik bir uzunluğa ulaşacaktır. 
Çanakkale’nin iki yakasını köprüyle bir ara-
ya getirecek projede ise ihale aşamasına 
gelinmiştir. Projeye göre 2 bin 800 metre 
uzunluğunda bir asma köprü inşa edilecek 
ve 370 kilometrelik otoyol yapılacaktır. An-
kara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın da 2014 yılı Şubat ayında 
devreye girmesi bekleniyor. Bunun yanında 3. köprü için 1,5 milyon 
metreküp beton ihtiyacı olduğu ilgililer tarafından açıklanmıştır. 3. 
Havaalanı ve bağlantı yollarında 1 milyon metreküpün üstünde be-
tona ihtiyaç duyulacaktır. Bu projelerin yanı sıra devam eden diğer 
yüksek hızlı tren projeleri ve baraj projeleri de sektörümüze canlılık 
getirecektir. Kentsel dönüşümde ise hazır beton tarafında toplamda 
300 milyon metreküp, yıllıkta da 30 milyon metreküp hazır betona 

ihtiyaç duyulacaktır. Yıllık 140 milyon metreküplük kapasiteyle bu 
ihtiyacı rahatlıkla karşılarız. Bu başarı çıtasının daha da yukarılara 
çıkarılacağını umut ediyoruz. İnşaat sektörünün canlanmasına pa-
ralel Hazır Beton ihtiyacı da artacaktır. 2014 yılında da %5’in üze-
rinde bir büyüme bekliyoruz.

Birlik olarak yetersiz denetimin kaliteye etki etmemesi için çalış-
malara aralıksız devam ediyoruz. Kalitesiz ve merdiven altı üretimi 
engellemek için beton üreticilerini sürekli denetleyerek ürettikleri 
betonun kalitesini belirli bir standart seviyesinde tutmak gerekiyor. 
THBB olarak, Üyelerimizi Kalite Güvence Sistemi denetimlerine 
tabi tutup, standartlara uygun hazır beton üretilmesini sağlıyoruz, 
standart dışı beton üretenleri cezalandırıyoruz. Ancak üreticilerin 
bir kısmı üyemiz değil, KGS tarafından denetlenmiyor ve kontrolsüz 

hazır beton üretiyor. Hazır betonda kaliteli 
üretim için KGS’nin uyguladığı denetim sis-
temi esas alınarak tüm tesisler ciddi bir şe-
kilde denetlenmelidir, denetim için KGS’ye 
yetki verilmelidir.

Tüm sanayi dallarında olduğu gibi hazır be-
ton sektöründe de iş güvenliği ve işçi sağlı-
ğı çok önemli bir konudur. Birliğimiz, kurul-
duğu ilk günlerden bu yana iş güvenliğinin 
sağlanması açısından örnek bir kuruluş 
olmuştur. İş kazalarını önlemek amacıyla 
ilk kez 2010 yılında ‘Mavi Baret İş Güven-
liği Yarışması’ düzenlemiştik. 2013 yılında 
Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması’nın ikin-
cisini düzenledik. Aralık ayında gerçekleş-
tirdiğimiz törende 10 hazır beton tesisine 
“Türkiye Hazır Beton Birliği 2. Mavi Baret İş 
Güvenliği Ödülü” verdik. İlk üçe giren tesis-

leri ayrıca ERMCO Avrupa Hazır Beton Birliği’ne bildireceğiz. Ödül 
alanları bir kez daha tebrik ediyorum.

Bu vesileyle, Beton 2014 Fuarı’nı hatırlatmak istiyorum. Fuarı, 17 - 19 
Nisan 2014 tarihleri arasında Congresium Ankara’da gerçekleştire-
ceğiz. Fuar’ın hazır beton sektörüyle ilgili her kesimin buluşacağı bir 
platform olacağını bir kez daha vurgulamakta fayda görüyor, tüm 
dostlarımızı Beton 2014’e katılmaya ve son gelişmeleri takip etmeye 
davet ediyorum.

The ready mixed concrete 

sector grew by 10% in 

2013

The ready mixed concrete sector showed a 

growth by 10% in 2013. This growth rate is re-

ally beyond our expectations. While the ready 

mixed concrete production was 93 million cubic 

meters in 2012, it reached 102 million cubic 

meters in 2013. The public projects have the most 

significant part in the sectoral growth. I would 

like to state that especially the urban transforma-

tion projects and 2B Law set the ready mixed 

concrete sector in motion in 2013. The growth 

rate we expect for 2014 is over 5%.  
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