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de kaliteli betonun üretilmesi ve 
kullanılması için çeyrek asırdır 
özveriyle çalışmaktadır. Birliği-
miz üyesi tüm hazır beton tesis-
lerinde, AB standartlarına uygun 
üretim yapılmaktadır. Üyelerimiz 
teknik, çevre, iş sağlığı - işçi gü-
venliği, yasal ve etik kriterleri ek-
siksiz yerine getirmektedir. Üye-
lerimizin tesisleri, standartlara 
uygun üretim yapılması için KGS 
- Kalite Güvence Sistemi tarafın-
dan sürekli denetlenmektedir. 
Birliğimizin uyguladığı kriterler, 
hazır beton sektöründe kalitenin 
çıtasını yükseltmiştir.

Birliğimiz, Türkiye’de hedefleri-
ne ulaşma yolunda ilerlerken Av-
rupa ve dünyada da önemli ge-
lişmeler kaydetmiştir. THBB’nin 
kurulduğu yıllarda 30 tesis yıl-
da sadece 1,5 milyon metreküp 
hazır beton üretiyordu. Bugün 
980’den fazla tesisin üretimi 93 
milyon metreküpü geçmiştir. Bu-
gün yaklaşık 8 milyar lira ciro-
ya sahip olan sektörümüzde 30 
bin’den fazla kişi istihdam edil-
mektedir. Ülkemiz 2009 yılından 
bu yana hazır beton üretimiyle 
Avrupa’da birinci sırada yer alır-
ken, dünyada ise 2012 yılında Çin 
ve ABD’nin ardından üçüncü sı-
raya yükselmiştir.

Birliğimiz, kaliteli beton üreti-
mini sağlamak için 2007 yılında 
akredite ve örnek bir Yapı Malze-
meleri Laboratuvarı kurmuştur. 
Laboratuvarımızda, tüm beton, 
çimento, agrega, su, uçucu kül 
ve kimyasal katkı deneyleri ya-
pılmakta ve kalibrasyon hizmet-

leri verilmektedir. Laboratuva-
rımız başta THBB üyeleri olmak 
üzere, tüm hazır beton ve inşaat 
sektörüne hizmet vermektedir.

Bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi 
Teknokent’ine taşıdığımız labo-
ratuvarımızda kentsel dönüşüm 
atıklarının geri dönüşümü gibi 
Ar-Ge çalışmalarına imza atıyor, 
3. Köprü gibi büyük projelerin 
deneylerini yapıyoruz.”

Işık, Birliğin, kurulduğu ilk yıl-
lardan bu yana sektörü çevre 
bilinci yüksek bir sektör haline 
getirmek için ‘Yeşil Nokta Çev-
re Yarışması’, iş kazalarını ön-
lemek amacıyla ‘Mavi Baret İş 
Güvenliği Yarışması’, estetik ya-
pılaşmaya ve yaşam alanlarının 
güzelleşmesine verdiği önem ile 
Mimarlık Ödülleri vererek mima-
ri açıdan estetik ve doğru beton 
uygulamalarını teşvik ettiğini 
vurguladı. Yurtiçinde yürütülen 
çalışmaların yanısıra uluslara-
rası alanda da Türkiye’yi ve sek-
törü başarıyla temsil ettiklerini 
vurgulayan Işık;

“Bu yıl, Beton 2014 Fuarı’nın ça-
lışmalarına başladık. Fuar 17-19 
Nisan 2014 tarihlerinde Congre-
sium Ankara’da gerçekleşecek. 
Tüm dostlarımızı Beton 2014’e 
katılmaya ve son gelişmeleri ta-
kip etmeye davet ediyoruz. Ay-
rıca sektörümüz için çok önemli 
bir organizasyon olan ERMCO 
2015 Kongresi’ni Türkiye’ye ka-
zandırdık. Avrupa hazır beton 
sektörünün temsilcilerinin katı-
lacağı ERMCO 2015 Kongresi’ni 

Yavuz Işık, the Chairman of the Board of THBB, ad-

dressed the opening speech of the gala, explained their 

achievements, and stated that they were so happy about 

and proud of where the Turkish Ready Mixed Concrete 

Association was then, and summarized the works carried 

out by the Association in the last 25 years as follows: 
 

“The Turkish Ready Mixed Concrete Association has 

been operating devotedly to produce and use quality 

concrete in our country since a quarter century with 

the strength it takes from its members and esteemed 

shareholders. All ready mixed concrete facilities which are 

a member of our Association carry out their production in 

accordance with the EU standards. Our members com-

pletely fulfill the technical, environmental, occupational 

health and safety, legal and ethical criteria. The facilities 

of our members are continuously inspected by the Quality 

Assurance System to ensure a production that complies 

with the standards. The criteria implemented by our 

Association have set higher standards for the quality in the 

ready mixed concrete sector.” 
 

Those who contributed to the Turkish Ready Mixed 

Concrete Association were also remembered in the 25th 

anniversary compered by the famous newscaster Defne 

Sarısoy. Plaquets were awarded to those who were 

entitled to be an Honorary Member due to their distinc-

tive contributions to the Association. Mürsel Öztürk who 

served as the Chairman of the Board of THBB between 

2001 and 2003, Hakan Gürdal who served as the Chair-

man of the Board of THBB between 2003 and 2005, 

Ayhan Paksoy who served as the Chairman of the Board 

of THBB between 2005 and 2011, and Ayhan Güleryüz 

who served as the Chairman of the Board of THBB 

between 2011 and 2013 received their Honorary Member 

plaquets from Chairman Yavuz Işık. 
 

Thereafter, Ramazan Yücel, Cüneyt Ertuğrul, Cen-

giz Koca, Hulusi Demir, Mehmet Ali Onur, Necip 

Terzibaşıoğlu who have been serving as the Board Mem-

bers in the Turkish Ready Mixed Concrete Association 

for more than 10 years, as well as Ferruh Karakule who has 

served as the Secretary General of the Association and still 

serves as the Consultant-Auditor were awarded with the 

Honorary Membership plaquets. Following the award 

ceremony, a souvenir photograph was taken with Işık and 

all honorary members. 
 

At the end of the night, Muazzez Ersoy, the famous singer 

of Turkish Music, enchanted the audience with her beauti-

ful voice and songs. The “Queen of Nostalgia” fascinated 

the audience both with the old and new songs. 
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Türkiye Hazır Beton Birliği, hazır beton sektöründe çalışan 
pompa ve transmikser operatörleri, santral operatörleri ve 
laboratuvar teknisyenleri için düzenlediği kurslarına devam 
ediyor. Bir okul gibi sektörüne eğitim-
li, bilinçli ve kalifiye eleman yetiştiren 
THBB’nin eğitim takviminde bu dö-
nem toplam 25 kurs yer alacak. 

3 farklı alanda eğitim verilen kurs tak-
viminde pompa ve transmikser ope-
ratörleri için 17, laboratuvar teknis-
yenleri için 5, santral operatörleri için 
ise 3 eğitim düzenlenecek. Eğitimler 
İstanbul, Adana, Bursa, İzmir, Trabzon 
ve Gaziantep olmak üzere 5 farklı ili-
mizde gerçekleştirilecek. 

2013 – 2014 eğitimleri süresince 
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Pompa ve 
Transmikser Operatörleri Kursları’nın 
Ana Sponsoru, Putzmeister Mak. San. Tic. A.Ş. Pompa Ope-
ratörleri Kursları Sponsoru ve Özbekoğlu İth. İhr. İnş. Taah. 
ve Müh. Ltd. Şti. Santral Operatörleri Kursları’nın Sponsoru 
olarak THBB eğitimlerine destek verecek. 

Eğitimlerin içeriği mesleki gelişime yönelik 

THBB tarafından düzenlenen eğitimler Mesleki ve Teknik Eği-
tim Yönetmeliğine uygun olarak uzman eğitmenler tarafın-
dan veriliyor. Her branşta verilen eğitimin ilk konu başlığı ise 

iş güvenliği kuralları esas alınarak çalışma disiplini kazanıl-
ması olarak belirlenmiştir. 

Pompa ve Transmikser Operatörleri eğitimi için hazırlanan 
ders programında; kullanılan araçla-
rın teknik özelliklerinin bilinmesi, ileri 
ve güvenli sürüş tekniklerinin öğrenil-
mesi, ilkyardım kurallarının öğrenil-
mesi konuları işlenmektedir. 

Santral Operatörleri eğitimi için ha-
zırlanan ders programında; başta kul-
lanılan araçların bakımlarının öğrenil-
mesi, beton hakkında temel bilgilerin 
öğrenilmesi, arıza durumlarının tes-
pitinin yapılması ve beton üretimine 
etki edecek arıza ve yanlış uygulama-
ların öğrenilmesi konuları hakkında 
eğitim verilmektedir. 

Laboratuvar Teknisyenleri kursu ders 
programında; 2 gün standarda uygun beton üretimi yapılma-
sı, standarda uygun beton numune değerlendirmesi yapılma-
sı gibi teorik konular yer almaktadır. Diğer 2 gün de ise labo-
ratuvar ortamında uygulamalı eğitim verilmektedir.

3 farklı branş için özel olarak hazırlanan ders programlarında 
4 gün, toplamda 32 saat ders gören katılımcılar eğitim so-
nunda sınava tabi tutuluyorlar ve başarılı olanlara sertifika 
veriliyor. 

The Turkish Ready Mixed 

Concrete Association’s 

academic year of 2013-2014 

has just started 

Turkish Ready Mixed Concrete Association 

continues to organize vocational courses for the 

pump and truck mixer operators, switchboard 

operators and laboratory technicians employed in 

the ready mixed concrete sector. The academic 

calendar of THBB training educated, informed 

and qualified personnel just like a school will 

contain 25 courses in total this year.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın himayelerinde “Yapı Denetim 

Sektöründe Beton” konulu seminer 

5 Eylül 2013 tarihinde düzenlendi. 

Türkiye Hazır Beton Birliği, Türkiye 

Çimento Müstahsillleri Birliği ve Yapı 

Denetim Kuruluşları Birliği’nce or-

taklaşa organize edilen seminerlerin 

10.’suna Kayseri ev sahipliği yaptı. 

Seminerin açılış konuşmalarını; Çev-

re ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri 

Daire Başkanı Tuna Acar, Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek, 

Yapı Denetim Kuruluşları (YDK)  

Birliği Genel Başkanı Hüseyin Kaya 

yaptı.

Seminerde  Betonun Teslim Alınma-

sı, Yerleştirilmesi ve Bakımı başlıklı 

sunumu THBB Genel Sekreteri Dr. 

Tümer Akakın yaptı. Hazır Beton 

Üretimi ve Beton Teknolojisindeki 

Gelişmeler ve Taze Betondan Numune Alınması ve Beton Ka-

litesinin Değerlendirilmesi başlıklı 

sunumları TÇMB Ar-Ge Direktörü 

Prof. Dr. Özgür Yaman gerçekleştir-

di. Çimsa Kalite Yönetim ve Müşteri 

Destek Müdürü Erman Derin ise Özel 

Betonlar başlıklı bir sunum gerçek-

leştirdi. Seminerin son sunumunda 

YDK Birliği Genel Başkanı Hüseyin 

Kaya katılımcılara Yapı Denetim Mev-

zuatıyla ilgili gelişmeler hakkında bil-

gi aktardı. 

Yapı Denetim Sektöründe Yaşanan 

Problemler ve Çözüm Önerileri baş-

lıklı panelle son bulan seminer prog-

ramına Yapı Denetim Kuruluşları 

Birliği ve İnşaat Mühendisleri Odası 

Üyeleri, Çimento, Hazır Beton ve 

İnşaat sektörü yetkilileri yoğun ilgi 

gösterdi.

Yapı Denetim Kuruluşları İçin 

Beton Semineri’nin 10.’su düzenlendi

The 10th Seminar on Concrete was 

organized for the Building Inspec-

tion Organizations                    

The seminar on “Concrete in the Building Inspection 

Sector” was organized under the supervision of the 

Ministry of Environment and Urban Development on 

September 5th, 2013. Kayseri hosted the 10th seminar 

organized jointly by Turkish Ready Mixed Concrete 

Association, Turkish Cement Manufacturers’ As-

sociation and the Association of Building Inspection 

Organizations.

The inaugural speeches of the seminar were adressed 

by Tuna Acar, the Minister of Building Works 

Department within the Ministry of Environment and 

Urban Development, Hasan Bebek, the Provincial 

Director of the Environment and Urban Develop-

ment, and Hüseyin Kaya, the Chairman of the As-

sociation of Building Inspection Organizations.  
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