


























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-

We have been the symbol 

of quality concrete since 

25 years

The story of the ready mixed sector which started 

so late in our country has reached 93 million 

cubic meters from 1,5 million cubic meters of 

production.  This little association which was 

established by the cooperation of a few concrete 

producer companies 25 years ago has become a 

model Association that gathers 85 companies pro-

ducing 65% of the ready mixed concrete in Turkey 

and nearly 350 ready mixed concrete facilities 

of such companies under a single roof. More 

than 30 thousand personnel are employed in our 

sector having a turnover of approximately TL 8 

billion today. While our country has been on the 

first place in Europe in the field of ready mixed 

concrete production since 2009, it ranked third 

following China and USA in the world ranking 

of 2012. While low strength concretes such as 

C14 were being used in our country located in the 

seismic belt, now C35-C40 concretes are being 

used as a consequence of the THBB’s activities.
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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! 

PRESIDENT’S OPINION BAŞKANIN GÖZÜYLE
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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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Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2013 
yılı ikinci üç aylık çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
sabit fiyatlarla %4,4’lük artışla 30.145 milyon TL oldu.

Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2013 
yılı ikinci üç aylık çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
cari fiyatlarla %10,2’lik artışla 385.113 milyon TL oldu.

İmalat sanayi, 2013 yılı ikinci üç aylık çeyreğinde cari fiyatlar-
la %5,7’lik artışla 61.414 milyon TL, sabit fiyatlarla %3,4’lük 
artışla 7.733 milyon TL oldu.

Mali aracı kuruluşlar, 2013 yılı ikinci üç aylık çeyreğinde cari 
fiyatlarla %24,7’lik artışla 13.657 milyon TL, sabit fiyatlarla 
%8,5’lik artışla 3.463 milyon TL oldu.

GSYH değeri  2012  yılında cari fiyatlarla %9,1’lik artışla  
1.415.786 milyon TL, sabit fiyatlarla %2,2’lik artışla  117.675 
milyon TL oldu.

Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri 2012 yılında cari 
fiyatlarla 18 914 TL, ABD doları cinsinden 10.497 dolar olarak 
hesaplandı.

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2013 yılı 
ikinci üç aylık çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
%4,1’lik artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre %2,1 oldu.

İnşaat ikinci çeyrekte %7,6 büyüdü

Türkiye ekonomisinde yılın nisan-haziran döneminde sabit 
fiyatlarla en fazla büyüyen sektör, yüzde 14,9 ile oteller ve lo-
kantalar olurken, bu sektörü yüzde 9,4 ile dolaylı ölçülen mali 
aracılık hizmetleri, yüzde 8,8’le balıkçılık izledi. Buna karşılık 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü yüzde 3,3 daraldı.

İlk çeyrekte yüzde 5.9 büyüyen inşaat sektörü ikinci çey-
rekte %7,6 büyüdü.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık %1,80 arttı 

 
TÜFE’de (2003=100) 2013 yılı Ekim ayında bir önceki aya 
göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,90, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre %7,71 ve on iki aylık ortalamalara 
göre %7,32 artış gerçekleşti.

Üretici Fiyatları Endeksi aylık %0,69 arttı

Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE), 2013 yılı Ekim ayında bir ön-
ceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,15, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %6,77 ve on iki aylık ortala-
malara göre %3,93 artış gösterdi.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte 
yüzde 4,4 büyüdü 
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Yapı Ruhsatı verilen yapıların 

yüzölçümü %4,2 arttı

2013 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla 

göre belediyeler tarafından Yapı Ruh-

satı verilen yapıların bina sayısı %10,7, 

yüzölçümü %4,2, değeri %7,5, daire 

sayısı %7,7 oranında arttı. 2013 yılının 

ilk altı ayında Yapı Ruhsatına göre ya-

pıların yüzölçümü 77.965.903 m2  iken; 

bunun 45.767.548 m2’si (%58,7) konut, 

19.595.468 m2’si (%25,1) konut dışı ve 

12.602.887 m2’si (16,2%) ise ortak kulla-

nım alanı olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 293 318 konut 

satış sonucu el değiştirdi

Konut satışlarında İstanbul 54 034 

konut satışı ile en yüksek paya (%18,4) 

sahip oldu. İstanbul’u 34.269 konut satı-

şı (%11,7) ile Ankara, 17.940 konut satışı 

(%6,1) ile İzmir izledi. Aynı çeyrekte, en 

az satış ise 24 konut ile Hakkari’de ger-

çekleşti. Konut satışının en düşük olduğu 

diğer iller ve satış sayıları sırasıyla 75 konut ile Ardahan ve 

92 konut ile Bingöl oldu. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi 

üretimi bir önceki aya göre %5,8 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğin-

de, 2013 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre madencilik ve 

taşocakçılığı sektörü endeksi %4,9, imalat sanayi sektörü 

endeksi %6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üreti-

mi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir 

önceki yılın aynı ayına göre %6,4 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 
2013 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madenci-
lik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %4,3 azaldı, imalat sana-
yi sektörü endeksi %8,0, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendir-
me üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 arttı.

Sanayide toplam ciro %16,3 arttı

Sanayi Ciro Endeksi (Toplam), 2013 yılı Eylül ayında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre %16,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri 
incelendiğinde, 2013 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı 
ayına göre; madencilik ve taşocakçılığı endeksi %6,2, imalat 

sanayi endeksi ise %16,6 arttı.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi bir 

önceki çeyreğe göre %2,3 arttı

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (BİME), Tem-
muz–Ağustos–Eylül aylarını kapsayan 
2013 yılı üçüncü çeyreğinde, toplamda bir 
önceki çeyreğe göre %2,3, bir önceki yı-
lın aynı çeyreğine göre %6,4 ve dört çey-
rek ortalamalarına göre ise %3,9 arttı.

BİME’de 2013 yılı üçüncü çeyreğinde işçi-
lik endeksi bir önceki çeyreğe göre %1,2, 
malzeme endeksi ise %2,7 arttı. Bir önce-
ki yılın aynı çeyreğine göre işçilik endeksi 
%6,5 ve malzeme endeksi %6,3 arttı.

BİME’de 2013 yılı ikinci çeyreğinde işçilik 
endeksi bir önceki çeyreğe göre %2, mal-
zeme endeksi ise %1,5 arttı. Bir önceki yı-
lın aynı çeyreğine göre işçilik endeksi %6 
ve malzeme endeksi %3,5 arttı.

İşsizlik oranı %9,3 seviyesinde 

gerçekleşti

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılı 
Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 363 bin 
kişi artarak 2 milyon 686 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 
0,9 puanlık artış ile %9,3 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı 
işsizlik oranı 1,1 puanlık artış ile %11,8, 15-24 yaş grubunu içe-
ren genç işsizlik oranı ise 1,7 puanlık artış ile %18 oldu. 

Tüketici güven endeksi %4,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuç-
larından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi 2013 Ekim ayın-
da bir önceki aya göre %4,8 oranında arttı; Eylül ayında 72,1 
olan endeks Ekim ayında 75,5 değerine yükseldi.

Turkey’s economy grew 

by 4.4% in the second 

quarter

According to the quarterly estimates of 

gross domestic product (GDP) by produc-

tion approach, the second fiscal quarter 

of 2013 reached TL 30.145 million with an 

increase of 4,4% in comparison to the same 

quarter of the previous year at constant pric-

es. According to the quarterly estimates of 

GDP by production approach, the second 

fiscal quarter of 2013 reached TL 385.113 mil-

lion with an increase of 10,2% in comparison 

to the same quarter of the previous year at 

current prices. In the second fiscal quarter 

of 2013, the manufacturing industry reached 

TL 61.414 million with an increase of 5,7% at 

current prices, and TL 7.733 million with an 

increase of 3,4% at constant prices.

The construction sector that showed an 

increase at 5,9% at the first quarter grew by 

7,6% in the second quarter.
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İnşaatına 2004 yılında başlanan ve 

aradan geçen 9 yılın ardından 29 Ekim 

2013 tarihinde açılışı yapılan Marma-

ray Projesi, Boğaziçi ve Fatih Sultan 

Mehmet Köprüleri’ndeki trafik yoğun-

luğunu asgariye indirmek için hayata 

geçirildi.

Üsküdar’da yapılan açılış törenine 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Roman-

ya Başbakan’ı Viktor Ponta, Somali Cumhurbaşkanı Hasan 

Şeyh Mahmud, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 

“Marmaray’ın İstanbul’un projesi olduğu kadar 81 ilin de 

projesi olduğunu belirtti. Erdoğan, “Marmaray sadece bir 

İstanbul projesi değil, insanlık projesidir. Marmaray bir barış 

projesidir” dedi. Başbakan Erdoğan, 2015 yılında otomobil-

lerin geçeceği ikinci tüneli ve üçüncü köprü projelerinin de 

bitirileceğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konuş-

masına Cumhuriyet’in 90’ıncı yaş gü-

nünü kutlayarak başladı. Abdullah Gül, 

projenin sadece İstanbul’un projesi ol-

madığına vurgu yaparak, “İstanbul’a 

ve insanlığa hayırlı olsun” dedi. Gül, 

Marmaray tüneli ile aslında iki kıtanın 

en yakın noktalarının birleştirilmedi-

ğini iki kıtanın en uzak noktalarının 

birbirine bağladığını söyleyen Gül, Marmaray’ın Pekin’le 

Londra’yı birbirine bağlayan bir proje olduğunu söyledi. 

Halkalı – Gebze arasında toplam 40 durağı bulunan proje sa-

yesinde Gebze ve Halkalı arası 105, Bostancı ve Bakırköy ara-

sı 37, Söğütlüçeşme ve Yenikapı arası 12, Üsküdar ve Sirkeci 

arası 4 dakika sürecek. 8 milyar liraya mal olan Marmaray 

Projesi’nin toplam uzunluğu 76,3 km, yüzeysel metro kesim 

uzunluğu 63 km, demir yolu boğaz tüp geçişi kesimi toplam 

uzunluğu 13,6 km, delme tünel uzunluğu 9,8 km, batırma tüp 

tünel uzunluğu 1,4 km, aç – kapa tünel uzunluğu 2,4 km ola-

rak inşa edildi. İstasyon boyunun en az 225 metre olduğu 

projede tren sefer sayısı 2 – 10 dakika arasında olacak ve yer 

üstünde 3, yer altında 37 istasyon ile hizmet verecek. 

Asrın Projesi “Marmaray” açıldı

“Marmaray”, the project of 

the century, is open            

The Marmaray Project, whose construction was 
started in 2004, was opened on October 23th, 2013, 
after a period of 9 years to minimize the traffic den-

sity on the Bosphorus and Fatih Sultan Mehmet 
Bridges.
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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından 1987 yılın-

da başlatılan ve çimento teknolojisindeki son gelişmelerin 

paylaşıldığı Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi progra-

mının 12.’si 8-10 Ekim 2013 tarihinde 

Antalya’da gerçekleştirildi.

Ana teması, “enerji verimliliği ve çev-

re, atık ısıdan enerji üretimi uygula-

maları, atıklar ve alternatif yakıtlar ile 

atıktan türetilmiş yakıtlar (RDF)” ola-

rak belirlenen ve 20 teknik sunumun 

yer aldığı seminere 71 firma ve 440 

izleyici katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan 

TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Mus-

tafa Güçlü, 100 yılı aşan geçmişi sek-

törün 49’u entegre,19’u öğütme ve 

paketleme tesisi olmak üzere toplam 

68 üretim tesisi ile Avrupa’da 1’inci, 

dünyada 5’inci sırada olduğunu belir-

terek, Türkiye ekonomisinin lokomo-

tifi olan inşaat sektörünün en önemli 

oyuncusu olduğunu ve 90 ülkeye ihra-

cat gerçekleştirdiğini vurguladı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin 1972 yılından beri 

üyesi olduğu Avrupa Çimento Birliği’nin (CEMBUREAU) 

CEO’su Koen Koppenholle ise açılış oturumunda yaptığı ko-

nuşmasında Avrupa Çimento Sektörü-

nün bugünkü durumu, çevre, enerji ve 

sürdürülebilirlik gibi öncelikli konular-

daki gelişmeler ile AB ve çimento sek-

törü ilişkileri hakkında geniş bilgi verdi.

Ana temalara ilişkin Avrupa ve Türki-

ye örnekleri ile ilgili yeni teknolojilerin 

irdelendiği seminerde, davetli konuş-

macılardan CEMBUREAU bir önceki 

CEO’su Jean-Marie Chandelle çimen-

to ve betonun geleceği ile sürdürüle-

bilirlik ve çimento sektörü ilişkisi üze-

rine sunum yaparken, Association of 

German Cement Industry’den (VDZ) 

Stefan Shaefer de sürdürülebilirlik ve 

enerji geri kazanımı projeleri ile ECRA 

hakkında bilgi verdi.

Seminer 10 Ekim 2013 tarihinde ger-

çekleştirilen geniş katılımlı Gala Ye-

meği ile sona erdi.

12. TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve 

Sergisi Antalya’da gerçekleştirildi

The 12th TÇMB International 

Technical Seminar and 

Exhibition was held in 

Antalya            

The 12th International Technical Seminar and 
Exhibition, where the latest developments in the 

field of cement technology are shared, was held in 
Antalya between October 8th and 10th, 2013; this 

traditional seminar and exhibition was first started 
in 1987 by the Turkish Cement Manufacturers’ 

Association. 

71 firms and 440 participants joined the seminar 
whose main topic was “energy efficiency and environ-
ment, waste heat recovery applications, wastes and 

alternative fuels as well as refuse derived fuels (RDF)” 
and which hosted 20 technical presentations.

, after a period of 9 years to minimize the traf-
fic density on the Bosphorus and Fatih Sultan 

Mehmet Bridges.
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Sorular ve Yanıtlarıyla Beton

Turhan Y. Erdoğan ve Sinan T. 
Erdoğan tarafından hazırlanan bu 
kitap, THBB tarafından yayınlanan 
ve betonu oluşturan malzemelerin 
özeliklerinin anlatıldığı Sorular ve 

Yanıtlarıyla Beton Malzemeleri 
kitabından farklı olarak betonun bir 

yapı malzemesi olarak özeliklerini 
irdelemektedir. 

256 sayfa, 1. hamur, 15,00 TL

Her Yönüyle Beton

Prof. Dr. Hulusi Özkul, Prof. Dr. 
M. Ali Taşdemir, Prof. Dr. Mustafa 
Tokyay ve Prof. Dr. Mehmet Uyan 

tarafından hazırlanan bu yayın, 
Agrega, Çimento, Beton, Hazır 

Beton ve Betonda Kalite Denetimi 
ana başlıklarından oluşmaktadır. 
Bu kitap, Meslek Liselerinde ders 

kitabı olarak okutulmaktadır.
128 sayfa, 1.hamur 5,00 TL

Beton Üretiminde Temel Bilgiler

Hazır Beton Için Temel Bilgiler adlı 
6 kitaplık seriden yola çıkılarak ha-
zırlanan bu kitapta üretim tesisle-

rinden, beton karışımında yer alan 
malzemelerden ve özelliklerinden, 

betonun özelliklerinden, karışım-
ların çeşitli şekilleri ve karışım tasa-

rımlarından söz edilmektedir.  
64 sayfa, kuşe, 5,00 TL

Betonun Yerleştirilmesi 

ve Bakımı Kılavuzu

Bu kılavuzda, betonun yerleştiril-
mesi, betonun vibrasyonu, betonun 

bakımı, soğuk ve sıcak havada 
beton dökümü, hazır beton sipariş 

ederken dikkat edilecek hususlar 
konularında özel çizimler eşliğinde 
ve kolay anlaşılır bir şekilde bilgiler 

verilmektedir. 
10 sayfa, kuşe, 1,00 TL

Sorular ve Yanıtlarıyla Beton 

Malzemeleri

Prof. Dr. Turhan Y. Erdoğan bu kita-
bı, betonu oluşturan malzemelerin 
türlerini ve özeliklerini tanıtmak, 
malzeme özeliklerinin beton özeliği-
ni nasıl etkilediğini açıklamak ve ilgi-
li standartlara dikkat çekmek amacı 
ile hazırlamıştır. 
277 sayfa, 1. hamur, 10,00 TL

Beton ve Betonarme Yapılarda 

Kalıcılık (Durabilite) Kitabı

Prof. Dr. Bülent Baradan, Doç. Dr. 
Halit Yazıcı ve Yrd. Doç. Dr. Hayri
Ün’in kaleme aldığı, THBB’nin ya-
yımladığı bu kitap beton teknolojisi
konusunda temel bilgileri olan inşa-
at mühendislerini ve mimarları ka-
lıcılık sorunları hakkında bilgilendir-
meye yönelik olarak hazırlanmıştır.

318 sayfa 1. hamur, 15,00 TL

Kendiliğinden Yerleşen Beton 

Kılavuzu 

THBB’nin üyesi olduğu Avrupa Ha-
zır Beton Birliği (ERMCO)’nin hazır 
betonun ve özel hazır beton ürün-
lerinin tanıtılması amacıyla hazırla-
mış olduğu “Kendiliğinden Yerleşen 
Beton Kılavuzu” THBB tarafından 
Türkçe’ye çevrilmiştir. 
68 sayfa, 1. hamur, 3,00 TL

Beton Kullanıcıları İçin Teknik 

Bilgiler Kılavuzu

Kılavuzda, tesis donanımından be-
ton bileşenlerine, üretim sürecin-
den taşımaya, kalite kontrolden 
standartlara kadar, hazır betona 
ilişkin her konuda uygulamaya dö-
nük bilgi ve fotoğraflar yer almak-
tadır.
40 sayfa, 1. hamur, 2,00 TL

THBB yayınlarını temin etmek için: 0216 322 96 70 - Bilgi için: www.thbb.org/publication.aspx 
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Geçmişten Günümüze 

Çimento ve Beton

80 HAZIR BETON

İnsanoğlunun, yeryüzündeki varlığını 
sürdürebilmesi için beslenmeden he-
men sonra karşılamak zorunda oldu-
ğu barınma ve ortak yaşam alanları 
oluşturma gereksinimi, uygarlık ta-
rihindeki önemli gelişmelerin de itici 
gücü olmuştur. İlkel çağların mağara-
larında başlayıp, günümüzün devasa 
gökdelenlerine kadar gelen bu süreç-
te büyük ilerlemeler kaydedilmesini 
sağlayan iki temel buluştan sözetmek 
mümkündür: Çimento ve Beton.
Çimentonun doğal hammaddesini 
oluşturan ilk rezervler, milattan tam 

12 milyon yıl önce bugün İsrail’in bu-
lunduğu topraklarda oluşmaya başla-
dı. İnsanlık tarihinde, beton benzeri 
karışımların kullanıldığı ilk yapılar 
ise milattan önce 5600 yıllarında 
ortaya çıktı. Milattan önce 3000 yıl-
larında, Mısır’ın piramitlerinde ve 
Çin Seddi’nin yapımında kireç ve alçı 
esaslı harçlar kullanıldı.

Romalılar kireci ve İtalya’nın Pozzu-
oli bölgesine yakın bir yerde bulduk-
ları volkanik külü biraraya getirip, 
bağlayıcı malzeme olarak kullandılar 

Cement and Concrete from 

Past to Present 

For human, following the need for food, the 

requirement for shelter and creation of mutual 

living spaces have been the driving force of the 

important developments in the history of civilization 

to maintain their presence on earth. In this period 

which has started in the caves of primitive ages, 

and improved into giant skyscrapers of our time, 

it is possible to mention two basic inventions that 

ensured great advances: Cement and Concrete
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ve buna puzzolan çimento adını verdiler. Şu anda İtalya’da 
bulunan Pantheon (MS 126), Colosseum (MS 70-80), Roma 
Hamamları gibi pek çok Roma yapısı ve yaklaşık 8.000 km 
uzunluğundaki Roma yolu bu malzeme ile yapıldı.

Milat’tan sonra 27 yılında, Romalı Pollio Vitruvius’un mimari 
ile ilgili kitaplarında ilk kez betonun özelliklerinden bahsedil-
di. Bundan yaklaşık 500 yıl sonra (537), insanlık tarihinin en 
önemli yapılarından biri olan Ayasofya’nın yapımında beton 
kullanıldı. 1000’li yıllara doğru ise Orta Asya ve Anadolu’da 
Türkler ve Persler, kullanıldığı bazı yapı örnekleri bugün de 
ayakta olan “Horasan Harcı” adlı çok güçlü bir bağlayıcı ge-
liştirdiler. Edirne’de horasan harcının kullanıldığı Selimiye 
Camii (1575) güzel bir örnektir.

Modern anlamda çimento, beton ve betonarme ise 19. yüzyıl-
da ortaya çıktı. 1812 yılında Fransa’da, Louis Vicat ilk yapay 
çimentoyu üretti. 1824 yılında, İngiliz Joseph Aspdin “Port-
land Çimentosu”nu geliştirdi. 1850 yılında Fransız bahçıvan 
Joseph Monier, daha sağlam saksılar üretmek için betona 
demir çubuklar ekleyince betonarme ortaya çıktı.

Bu buluşların ardından çimento ve betonun ürün özellikleri-
ne ve kullanımına ilişkin yenilikler birbiri ardına geldi. 1879 
yılında İskoçya’da portland çimentosu kullanılarak ilk beton 

yollar yapıldı. Bunu 1889’da 
Fransa’da yapılan ilk be-

tonarme köprü izledi. 
1902 yılında Fransız 
mimar Augus Perret, 
ilk apartman binasını 
tasarladı ve inşa etti. 
Bu yapı, yük taşıyan 
duvarlar yerine kolon, 

kiriş ve döşemelerin kullanıldığı ilk yapı olarak inşaat bilimin-
de önemli bir yenilikti.
Ancak, inşaat teknolojisinde çığır açan asıl büyük yenilik bun-
dan 1 yıl sonra, 1903 yılında Almanya’da yaşandı.

Hazır beton bulunuyor
“Harç veya betonun inşaatta kullanılmaya hazır bir malzeme 
olarak şantiyeye getirilebilmesi kuşkusuz büyük bir avan-
taj olurdu..” 1872 yılında dile getirilen ve İngiliz Mühendis 
Deacon’a atfedilen bu hayal İngiltere’de değil ama bir süre 
sonra Almanya’da hayata geçti.

1880’li yıllarda Berlin ve çevresindeki inşaatlarda yapı ustala-
rı, harç önceli bir tür karışımı atlı arabalarla şantiyeye taşıyor 
ve bu karışım şantiyede beton haline getirilerek kullanılıyordu. 
Ancak, kum, çakıl, çimento ve suyun belli oranlarda karıştırıla-
rak, inşaatta doğrudan kullanılmaya hazır bir malzeme halin-
de şantiyeye taşınmayı ilk kez Jürgen Hinrich Magens adında, 
Hamburg’lu bir yapı ustası başardı. Hamburg  Eyalet İdaresi’nde 
yapı işleri şefi olarak görev yapan Magens, “Hazır Betonun Bağ-
layıcılık Özelliğini Kaybetmeden Koruma İşlemi” fikrinin patenti-
ni aldığında tarih 10 Ocak 1903’ü gösteriyordu. Böylece, Alman-
ca’daki adıyla “Transportbeton”, yani “Taşıma Beton”, Türkçe 
söylenişiyle de “Hazır Beton” dünyaya gelmiş oldu.

Hazır betonun 1903 yılında tarih kayıtlarına geçmesinden son-
raki gelişimi hızlı oldu. Kısa zamanda yalnız Hamburg’da değil, 
Almanya’nın tümündeki inşaatlarda hazır beton kullanılmaya, 
pek çok bölgede hazır beton üreten tesisler kurulmaya başlandı.

Transmikser hazır betonun yaygınlaşmasını 
sağlıyor
Hazır beton, Almanya’da doğuşundan kısa bir süre sonra Al-
man göçmenlerinin de etkisiyle Kuzey Amerika’ya  sıçradı ve 

burada daha da hızlı yaygınlaştı. An-
cak, hazır betonun yaygınlaşmasına 
en büyük katkı 1916 yılında bir Tür-
kiye göçmeninden geldi. Stephan 

Stephanian hazır betonun taşınma-
sı için özel olarak tasarladığı “Trans-
mikser” adlı araç hazır betonun yay-
gınlaşmasını daha artırdı.

Beton pompasının 
geliştirilmesiyle döküm 
pratik hale geliyor
Transmikserlerin kullanılmaya baş-
lanmasının ardından, şantiyede be-
ton dökümünü çok daha pratik hale 
getiren bir başka araç olan “Beton 
Pompası” geliştirildi. 1927 yılında 
Alman mühendisler Max Giese ve 







S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi, ulusla-
rarası sanatçı Anish Kapoor’un Tür-
kiye’deki ilk kapsamlı sergisine ev 
sahipliği yapıyor. Akbank’ın 65. Yılı 
kapsamında sponsor olduğu sergi-
de, Anish Kapoor’un eserleri 10 Ey-
lül 2013 – 5 Ocak 2014 tarihleri ara-
sında SSM’de ziyaret edilebilecek.

Sir Norman Rosenthal’in küratörlü-
ğünü yaptığı sergi, sanatçının mer-
mer, kaymaktaşı gibi malzemelerle 
yapılan, çoğu daha önce sergilen-

memiş taş eserlerine odaklanan ilk 
sergi olma özelliğini taşıyor. Gök 
Ayna ve Sarı gibi heykel, mimari, 
mühendislik ve teknolojiyi bir araya 
getiren ikonik eserleri içeren sergi, 
Sakıp Sabancı Müzesi’nin galerileri 
ve bahçesinde görülebilecek.

Sergiyle ilgili düzenlenen basın top-
lantısında konuşan SSM Müdürü Dr. 
Nazan Ölçer, “Sakıp Sabancı Müzesi 
olarak çağdaş sanatın ustası Anish 
Kapoor’u kapsamlı bir sergiyle ağır-

“Anish Kapoor is in Istanbul” 

at Sakıp Sabancı Museum 

S. Ü . Sakıp Sabancı Museum hosts the first 
major exhibition of the international artist Anish 
Kapoor in Turkey. Sponsored by Akbank, on the 
occasion of its 65th anniversary, Anish Kapoor’s 

works will be exhibited in SSM between 
September 10th, 2013 and January 5th, 2014. 

The exhibition, which is curated by Sir Norman 
Rosenthal, is the first one to focus on the artist’s 
stone sculptures in marble, alabaster and other 
materials, many of which have not been seen in 

public before. 
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lamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.  Anish Kapoor’un 
eserleri kimi zaman boyutu kimi zaman da hareketli olu-
şuyla sanatseverleri şaşırtmayı başardı. İstanbul’un ya-
bancısı olmayan Anish Kapoor, pek çok kez geldiği şehri-
mize bu kez uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ancak daha 
önce sergilemediği taş ağırlıklı eserleriyle geldi. Dünya-
nın farklı bölgelerinden gelen binlerce yıllık yer kabuğu 
katmanlarının oluşturduğu ve fazla el değmemiş duygu-
su veren taş eserlerin yanı sıra sanatçının Sarı ve Gök 
Ayna gibi tanınmış eserleri sergimizde yer alıyor.” dedi.

Müzenin tüm galeri alanları ile bahçesinde ziyaretçilerle 

buluşan serginin küratörlüğünü dünya sanat çevrelerin-

ce yakından tanınan Sir Norman Rosenthal’in üstlenme-

sinden onur duyduğunu belirten Nazan Ölçer; “Sir Nor-

man Rosenthal Avrupa’nın en önemli sanat kurumlarında 

çağdaş sanatın yolunu açmış bir isim. Aynı zamanda SSM 

Danışma Kurulu Üyesi olan Rosenthal, müzemizi 2011 yı-

lında Anish Kapoor’la birlikte ziyaret ettiğinden beri bu 

serginin gerçekleşmesi için bizlere büyük destek vermiş-

tir. Sanatseverlerin merakla beklediği, böylesi önemli bir 

serginin SSM’de açılmasını her şeyden önce bir sanat ha-

misi olan Suzan Sabancı Dinçer’e borçlu olduğumuzu da 

önemle vurgulamak isterim. Türkiye’de gelişmekte olan 

çağdaş sanata hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Su-

zan Sabancı Dinçer, Akbank’ın 65. Yıldönümünü, çağdaş 

sanatın büyük ustası Anish Kapoor’un eserleri ile düzen-

lenecek kapsamlı bir sergi ile kutlama arzusunu dile ge-

tirdiği 2011 yılından bu yana projenin tüm aşamalarında 

bizler için bir güç ve destek kaynağı oldu. Bugün gerçek-

leşen sergi, her şeyden çok onun eseridir”dedi.
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