
Geçmişi 1900’lü yıllara daya-
nan hazır beton, ülkemizde ilk 
olarak 70’li yıllarda üretildi. 
1980’li yılların ikinci yarısın-
da ise yaygınlaşmaya başladı. 
Bu tarihlerden önce betonu, 
çoğunlukla “elle karıştırarak” 

üretebiliyorduk. 

75 yıllık bir gecikmeyle de olsa, rakamların da gösterdiği gibi 
hazır beton Türkiye’de kısa zamanda ciddi bir ilerleme kay-
detti. 80’li yılların ikinci yarısında çimento üretiminin özel-
leştirilmesiyle hız kazanan bu süreç, yatırımların da bu alana 
yönelmesi, ardından uluslararası or-
taklıkların Türkiye’ye gelmesiyle daha 
da canlandı. Üretici firmalar çoğalır-
ken, sektöre araç, ekipman, kimyasal 
katkı vb. sağlayan yan sanayi firmaları 
da artmaya, başlangıçta yurtdışından 
getirilen  beton santralı, mikser kazanı, 
laboratuvar test cihazları gibi pek çok 
ürün  Türkiye’de üretilmeye başlandı.

İlk yıllarda, sektörde bulunan az sayıda-
ki firma, sistem ve ürün standardizas-
yonu, kalite denetimi, resmi kuruluşlar-
la iletişim gibi ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla  “ortak bir hareket” oluştur-
mak için harekete geçti. Bu çabaların 
sonucunda, 1988 yılında Marmara 
bölgesinde faaliyet gösteren ona yakın 
hazır beton üreticisinin biraraya gel-
mesiyle Hazır Beton Birliği kuruldu. Bir 
süre sonra Hazır Beton Üreticileri Bir-
liği adını alan dernek, kurucu üyelerin 
yoğun çalışmalarıyla kısa zamanda üye 
sayısını ve etkinliklerini artırdı ve 1993 
yılında, Avrupa Hazır Beton Birliği’ne 
(ERMCO) üye oldu. Aynı yıl, hazır beton 

sektörünün tek süreli yayını olan “Hazır Beton Dergisi” Birlik 
yayın organı olarak  yayın hayatına  başladı.

Birlik, üyeliğinin üzerinden henüz 2 yıl geçmişken, 1995 yılın-
da, ERMCO’nun en büyük organizasyonu olan Avrupa Hazır 
Beton Kongresi’ni İstanbul’da düzenledi. Aynı yıl, sektör ve 
ülke yararını gözeten çalışmaları dikkate alınarak, Hazır Be-
ton Üreticileri Birliği’ne Bakanlar Kurulu tarafından “Türkiye” 
sıfatını taşıma onuru verildi. Böylece Türkiye Hazır Beton Bir-
liği (THBB), hazır beton sektörünün ulusal ve uluslararası dü-
zeydeki temsilcisi olarak, ülkemizin etkin mesleki kuruluşları 
arasındaki yerini almış oldu. 

O günlerden bugüne THBB yaptığı her faaliyetle ülkemizde “ka-
liteli betonun simgesi” olduğunu kanıt-
ladı. 1994 yılında bir yandan Türkiye’nin 
ilk beton standardının çıkartılması için 
TSE ile işbirliği yaparken, diğer yandan 
üniversitelerin desteğiyle sektörde sis-
tem ve ürün kalitesinin yükseltilmesi 
amacıyla 1995 yılında Kalite Güvence 
Sistemi’ni (KGS) uygulamaya koyduk. 
Her yıl geliştirerek sürdürdüğümüz eği-
tim programlarıyla, transmikser opera-
töründen, tesis sorumlusu mühendise 
kadar değişik kademelerde 13 bin’in üze-
rinde sektör çalışanına resmi sertifikalı 
eğitim verdik. Yurt çapında toplamda 10 
binden fazla katılımın olduğu 72 “Depre-
me Dayanıklı Yapı ve Yapı Üretimi Sem-
pozyumu” düzenledik. Gezici Deprem 
Simülasyon Eğitim Tırı ile 30 ile giderek 
eğitim verdik. Milli Eğitim Bakanlığı’yla 
birlikte, Türkiye’de bir ilk olarak  meslek 
liseleri için bir ders kitabı hazırladık ve 
50 bin adet dağıttık. 49 ilde 770 mes-
lek lisesi öğretmenine seminer verdik. 
Yeni bir vizyon oluşturarak hazır beton 
üreticisi firmaların yalnızca teknik yeter-
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lilik ve standartlar açısından değil, çevre kontrolü, iş güvenliği 
açısından da teşvik edilip, geliştirilmesi için önemli çalışmalar 
başlattık. 1998, 2000, 2007, 2012 yıllarında Yeşil Nokta Çev-
re Yarışmaları düzenledik. Çevre Yarışmasında Uluslararası 
Temsil Ödülü alan üyelerimizin bir çoğu Avrupa Hazır Beton 
Birliği (ERMCO) tarafından da ödüllendirildi. İstanbul, İzmir 
ve Gebze’de ağaçlandırma çalışmaları yaptık. İş kazalarını ön-
lemek amacıyla ilk kez 2010 yılında “Mavi Baret İş Güvenliği 
Yarışması” düzenledik. Bu yıl da ya-
rışmanın ikincisini gerçekleştirdik. 
Yapı denetim kuruluşlarında görev 
yapan 1000’e yakın uzman inşa-
at mühendisi ve mimara Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın işbirliğiyle 
beton üretim ve uygulamaları konu-
sunda bölgesel seminerler verdik. 
Depreme dayanıklı, uzun ömürlü 
yapıların inşası için yapılarda kulla-
nılan beton sınıflarının yükseltilme-
si başta olmak üzere doğru beton 
uygulamaları teşvik ederek önemli 
ilerlemeler sağladık. 2004, 2008, 
2011, 2013 yıllarında Hazır Beton 
Kongreleri, Hazır Beton, Çimento, 
Agrega ve İnşaat Teknolojileri ve 
Ekipmanları Fuarları düzenledik. 
Bu yıl Ankara’da düzenleyeceğimiz 
Beton 2014 Fuarı’nın hazırlıkları-
na başladık. Sektörümüz için çok 
önemli bir organizasyon olan ERM-
CO 2015 Kongresi’ni Türkiye’ye ka-
zandırdık. Kongreyi düzenlemek 
üzere hazırlıklara başladık. Mimari 
tasarım sürecinde betonun doğru 
kullanıldığı, yaşanılır çevreler ve 
estetik duyarlılığı olan yapı örnek-
lerini öne çıkarması amacıyla 2004, 
2008, 2012 yıllarında THBB Mimar-
lık Ödülleri Yarışmaları düzenledik. 
Yapı malzemelerinin üretiminde 
kullanılan hammaddelerin uygunlu-
ğunun takibi ve kalibrasyon hizmet-
leri için 2006 yılında Türkiye Hazır Beton Birliği Yapı Malze-
meleri Laboratuvarı’nı sektörün hizmetine açtık. 1994 yılında 
kurduğumuz KGS, bugün artık yapı malzemeleri sektöründe 
TÜRKAK’tan hazır beton konusunda akredite ve AB’den agre-
ga ve kimyasal katkılar için CE belgesi verme yetkisine sahip 
denetleme ve belgelendirme kuruluşlarının önde gelenlerinden 
biri oldu.

Hazır beton sektörünün ülkemizde geç başlayan hikayesi 
yılda 1,5 milyon metreküp üretimlerden bugün bu rakam 93 

milyon metreküplere ulaştı. 25 yıl önce hazır beton üreticisi 

bir kaç firmanın bir araya gelerek kurdukları küçük dernek, 

bugün Türkiye’deki hazır beton üretiminin yaklaşık % 65’ini 

temin eden 85 firma ve bunlara ait 350’ye yakın hazır be-

ton tesisini çatısı altında bulunduran örnek alınması gereken 

bir Birlik oldu. Bugün yaklaşık 8 milyar lira ciroya sahip olan 

sektörümüzde 30 bin’den fazla kişi istihdam ediliyor. Ülke-

miz 2009 yılından bu yana hazır beton üretimiyle Avrupa’da 

birinci sırada yer alırken, dünya-

da ise 2012 yılında Çin ve ABD’nin 

ardından üçüncü sıraya yükseldi. 

Deprem kuşağındaki ülkemizde bir 

zamanlar C14 gibi düşük dayanım 

sınıfında betonlar kullanılırken, 

THBB’nin çalışmaları sonucunda, 

artık C35-C40 betonlar kullanılıyor.

Zaman içinde sektördeki sorunlar 

ve THBB’nin bu sorunlar karşısın-

daki misyonu da değişti. THBB’nin 

kurulduğu yıllarda kaliteli hazır be-

ton üretiminin ülke genelinde yay-

gınlaşması ve elle üretilen betonla-

ra karşı mücadele ederken bugün 

kaliteli hazır beton üretiminin ülke 

genelinde zorunluluğunu sağlamak 

ve haksız rekabet sorununa çözüm 

getirmek için mücadele ediyoruz. 

Türkiye Hazır Beton Birliği, dün ol-

duğu gibi bugün ve yarın da Avrupa 

Hazır Beton Birliği’nin (ERMCO) Yö-

netim Kurulu ve diğer organlarında 

Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye, 

yurtiçinde de üniversitelerden, mü-

hendis ve mimar odalarına, sektö-

rel kuruluşlardan bakanlıklar ve 

belediyelere kadar pek çok kesimle 

yoğun ve verimli bir işbirliği yürüt-

meye, topluma ve inşaat sektörüne 

hizmet etmeye devam edecektir.

İlk olarak, bugüne kadar hiçbir zaman desteklerini esirgeme-

yen üyelerimize ve onların değerli çalışanlarına teşekkür edi-

yorum.

Bugüne kadar yakın işbirliği içinde olduğumuz Çevre ve Şehir-

cilik Bakanlığı’na, sanayi ve ticaret odalarımıza, mühendis ve 

mimar odalarımıza, meslek örgütlerimize ve üniversitelerimi-

zin değerli hocalarına teşekkür ederim.

 Birliğimizin 25. yılı kutlu olsun!

The sectoral problems and THBB’s mission to resolve 

such problems have changed in time. We were strug-

gling against the hand-mixed concrete, and trying to 

spread the quality ready mixed concrete in the country 

when THBB was first established; however, now we 

are trying to make the quality ready mixed concrete use 

obligatory and solve the unfair competition problem 

nationwide. 

 

The Turkish Ready Mixed Association will continue 

to successfully represent Turkey in the Board and 

other bodies of European Ready Mixed Concrete 

Organization (ERMCO), and establish an intensive 

and efficient cooperation with many parties from 

universities to the chambers of engineers and archi-

tects, from sectoral organizations to the ministries and 

municipalities as well as render services to the society 

and construction sector, as it always has. 

 

First of all, I thank our members and their valuable 

employees who have always given their full support to 

us. 

 

I also would like to thank the Ministry of Environment 

and Urban Planning, Chambers of Industry and Com-

merce, Chambers of Engineers and Architects, Trade 

Bodies and esteemed professors of our universities 

that have always been in close cooperation with us.  

 

Happy 25th anniversary! 
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