
Yaz aylarını geride bırakıp kışa 
merhaba demek için hazırlanı-
yoruz. Yaz ayları inşaat sektö-
rü için hareketli geçti. Türkiye 
ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 
3 büyürken, lokomotif sektör 
olan inşaat ilk çeyrekte yüzde 

5,9 büyüme ile yüzleri güldürdü. Aynı hareketliliğin kış aylarına 
da taşınacağını öngörüyoruz. Çünkü Kentsel Dönüşüm projeleri 
hızla devam ediyor, bunun yanı sıra metro, baraj vb. projeler de 
gündemde. Yaz döneminin son aylarına ait bazı ekonomik verile-
re dikkatinizi çekmek isterim. 

Hazır beton sektörünü yakından ilgilendiren ekonomik bir veri 
sektörel güven endeksi verilerinde gözümüze çarptı. Sektörel 
güven endeksine  göre Temmuz ayında inşaat sektörü güven en-
deksi %2,9 azalarak 85,3 değerine geriledi.

Sektörel güven endeksinin aksine İnşaat Ciro Endeksi ve İnşaat 
Üretim Endeksi’nin olumlu yönde seyretmiş olması ise sektörü-
müzün hareketli olduğunu gösteriyor. İnşaat Ciro Endeksi’nin 
bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,8 oranında 
artarken İnşaat Üretim Endeksi’nin %2,4 oranında arttığı görül-
mektedir.  

Hazır betonu oluşturan en önemli hammaddelerinden biri olan 
çimentodaki veriler de sektörümüzde yaşanacak gelişmeler hak-
kında ipuçları vermektedir. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına 
göre, çimento üretiminde %17, iç satışlarda ise %16 oranında ar-
tış yaşandığını biliyoruz. Çimento sektörü, 2012 yılında çok sert 
geçen kış aylarından sonra, mevsim normallerinin üstünde sey-
reden hava şartları sebebiyle 2013 yılına büyük oranda artışlarla 
girdi ve sektör verilerinde normalleşme başladı. Bu artış oranla-
rının önümüzdeki aylarda düşmesi bekleniyor. Çimento ve hazır 
beton sektörlerinin birbirine yakın olan iki sektör olması sebebiy-
le  hazır betonda da benzer gelişmeleri bekliyoruz.

Umut ediyoruz ki ekonomideki gelişmelerin hem sektörümüze 
hem de ülkemize olumlu etkileri artarak devam eder. Bu güzel 
gelişmelerin yanı sıra bizleri üzen bir konu var ki o da deprem. 
Doğal afet olan depremler, birçok kez ülkemizi çok derin maddi 

ve manevi acılara sürük-
lemiştir.  Bu doğal afetin 
en büyüklerinden biri 
olan 17 Ağustos Marma-
ra depreminin ise bu yıl 
14. yıl dönümü. Bu vesile 
ile sürekli söylediğimiz 
ve üstünde durduğumuz 
mesajların altını tekrar 
çizmek istiyorum.

Depreme dayanıklı yapı-
lar için, inşaatlarda kul-
lanılan tüm malzemelerin 
ve özellikle hazır betonun 
üretim süreci ve doğru 
uygulanıp uygulanmadı-
ğının denetlenmesi gere-
kiyor. Türkiye nüfusunun 
%95’i deprem bölgelerinde yaşıyor. Deprem yaşamımızın bir 
parçasıdır. Depremin nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde 
olacağını bilemeyiz ama depreme dayanıklı binalar üretebiliriz. 
Unutmayalım ki iyi betonlarla, iyi binalar yapılır. İyi binalar da ha-
yat kurtarır.

Türkiye, kentsel dönüşüm ile depreme karşı sağlıklı yapılaşma-
da önemli bir adım atıyor. Buradan bütün müteahhitlerimize, 
mimarlarımıza hatta inşaatta çalışan kalfalarımıza seslenmek 
istiyorum. Kentsel dönüşüm projelerinde kullanacağınız betonu 
sorgulayın. Yüksek katlı mezarlar değil yaşam alanları inşa ede-
lim. Türkiye Hazır Beton Birliği üyeleri, Kalite Güvence Sistemi 
tarafından belgelendirilen Avrupa standartlarında beton üret-
mektedir. Bizim üyelerimizin ürettiği betonlar ile standarda uy-
gun inşa edilen her yapı, depreme ve dış etkilere karşı dayanıklı 
ve güvenilirdir. 

Peki biz Birlik olarak depreme dayanıklı binalar için neler yaptık? 
Tabii ki THBB olarak, bugüne kadar depreme dayanıklı yapı üre-
timi için eğitimler ve seminerler başta olmak üzere çok sayıda 
çalışma yaptık. 2013 yılında yeniden bilinçlendirme ve eğitim ça-
lışmalarımıza başlayacağımızı da bilgilerinize sunarım.

Earthquakes not to 

make us cry while the 

developments in economy 

are making us smile

We are getting ready to say hello to the winter 

after  the summer months. Summer months 

were active for the construction sector. Turkish 

economy grew by 3 percent in the first quarter 

and construction, which is the locomotive sector, 

made faces smile by exhibiting 5,9 percent growth 

in the first quarter. 

We hope the positive effects of the developments 

in economy on both our sector and country will 

continue by growing more and more. These won-

derful developments aside, there is an issue that 

makes us sad, which is the issue of earthquakes. 
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