
Ülkemizin ekonomisi ve inşaat 

sektörü, son ihalelerde görül-

düğü üzere, dünya çapında göz 

kamaştırmaktadır. İnşaat sektö-

ründeki bu gelişmeler ışığında 

hazır beton sektöründeki duru-

mu değerlendirmek istiyorum. 

Hazır beton sektörü, inşaat sektörünün en temel kollarından 

biridir. Kentsel dönüşümü hedef edinmiş, depreme dayanıklı ya-

pılaşmanın şart olduğu bir ülke olarak hazır beton sektöründeki 

sorunların çözümü önem arz etmektedir. 

Türkiye, Avrupa’da son 4 yıldır en fazla 

hazır beton üreten ülke olmuştur. Bugün 

Türkiye’de faaliyet gösteren 540 hazır 

beton firmasının 84’ü, 980 hazır beton 

tesisinin 380’i THBB üyelerine aittir. 

Türkiye’de üretilen 93 milyon metreküp 

betonun ise yaklaşık 65 milyon metre-

küpü Kalite Güvence Sistemi (KGS) ta-

rafından denetlenmektedir. Son yıllarda 

inşaat yapımlarının artması ile beton 

konusunda fazla bilgisi olmayan birçok 

firma teknik yeterlilik istenmeden sek-

töre girmiştir. Bu üreticilerin bir kısmı 

üyemiz değil ve KGS tarafından denet-

lenmiyorlar. KGS denetimlerinde, beton 

üretim tesislerinin yerinde denetiminin yanı sıra habersiz ürün 

denetimleri de yapılmaktadır. Hazır betonda kaliteli üretim için 

KGS’ye yetki verilerek, KGS’nin uyguladığı denetim sistemi esas 

alınarak tüm tesisler ciddi bir şekilde denetlenmelidir. 

Sektörün gelişimi için gerekli olan diğer düzenlemelere de de-

ğinmek istiyorum. Kalite ve çevre şartlarını yerine getiren sant-

rallerin dışında şantiyelerde kurulmuş hazır beton santralleri 

bulunmaktadır. Haksız rekabetin engellenmesi ve kalite ve çev-

re açısından gereğinin yapılması için şantiye santralleri de de-

netlenmelidir. Uzun ömürlü ve depreme dayanıklı yapı üretimi 

için, betonun inşaatlarda zamanında ve tekniğine uygun şekilde 
işlenmesi gerekmektedir. Bunun için, Avrupa ülkelerinde oldu-
ğu gibi hazır beton araçları trafikte engellenmemelidir. Kronik 
sorunlarımızın yanı sıra güncel sorunlarımızı da takip ediyoruz. 
Nisan ayında İstanbul Cebeci agrega ocaklarının kapanması üze-
rine Yönetim Kurulu üyelerimizden oluşan bir heyet ile İstanbul 
Valisini ziyaret ettik. Görüşmemizin ardından eksiklerini gideren 
ocakların açılmasına başlandı.

 Birliğimizin son zamanlardaki çalışmaları hakkında da bilgi ver-
mek istiyorum. Hazır beton tesislerini iş sağlığı ve güvenliği 

açısından bilgilendirmek, farkındalık ya-
ratmak, teşvik etmek ve tesislerin yeterli-
liğini ölçmek amacıyla 2. Mavi Baret İş Gü-
venliği Ödülleri Yarışması’nı düzenliyoruz. 
Yarışmaya katılan firmalar Mayıs ayından 
itibaren uzman denetçiler tarafından de-
netleniyor. Ödüle layık görülen 10 hazır 
beton tesisi “Türkiye Hazır Beton Birliği 
Mavi Baret İş Güvenliği Ödülü” alacak. İlk 
üç dereceye giren tesisler ayrıca ERMCO 
organizasyonları için, ERMCO Avrupa Ha-
zır Beton Birliği’ne bildirilecektir.

Birliğimiz, 2015 yılında önemli bir ulus-
lararası etkinliğe ev sahipliği yapacak. 
Birliğimiz tarafından düzenlenecek olan 
ERMCO 2015 (Avrupa Hazır Beton Birliği) 

Kongresi’nin hazırlıklarına başladık. Kongreye Avrupa hazır beton 
sektörünün temsilcisi 64 delegenin katılmasını bekliyoruz. 1995 
yılında ERMCO’nun 11. kongresini İstanbul’da başarılı bir organi-
zasyon ile gerçekleştiren Birliğimiz, ERMCO 2015 Kongresi’ni dü-
zenleyerek, ülkemizi ve sektörümüzü en iyi şekilde temsil edecek.

Gündemimizin en önemli maddesi ise 2013’ün Birliğimizin kuru-
luşunun 25. yıl dönümü olmasıdır. Bu vesileyle, ülkemizde kaliteli 
ve standartlara uygun hazır beton üretilmesi ve kullanılması için 
çeyrek asırdır çalışan Türkiye Hazır Beton Birliği’nin çalışmaları-
nı çeşitli etkinliklerle paydaşlarımıza ve kamuoyuna anlatacağız.

Problems of Ready Mixed 

Concrete Industry

Economy and construction industry of our 

country dazzle the world, as it is seen in the 

latest tenders. I would like to review the state 

of ready mixed concrete industry in the light of 

these developments in construction industry. 

Ready mixed concrete industry is one of the main 

sections of construction industry. As a country, 

which aims urban transformation, and where 

earthquake resistant structuring is mandatory, 

the solutions of the problems in ready mixed 

concrete sector are very important.
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