






























Yıllar ne de hızlı geçiyor, Tür-

kiye Hazır Beton Birliği olarak 

düzenlediğimiz ilk Kongre ve 

Fuar’ı 2004 yılında gerçek-

leştirmiştik. Bu sene ise edin-

diğimiz bilgi, birikim ve deneyimlerle Kongre ve Fuarı’mızın 

4.’sünü düzenledik. Her bir Kongre ve Fuarımıza heyecanla 

hazırlandık fakat bu sefer heyecanımız daha da yüksekti. Ne-

deni ise bu yılki kongreyi akademik ça-

lışmaları, kongre organizasyonu, kitap 

ve makaleleri ile sektörümüze değerli 

katkıları bulunan sevgili hocamız Prof. 

Dr. Süheyl Akman onuruna düzenlemiş 

olmamızdı.

19’u Çağrılı olmak üzere toplamda 

60 bildirinin sunulduğu Kongremizin 

hazırlanmasında emeği geçen, bildi-

rileri hazırlayıp bizlerle paylaşan tüm 

hocalarımıza ve arkadaşlarımıza bir 

kez daha teşekkürlerimizi sunarız. 21 

Şubat’ta başlayan ve 23 Şubat’ta ka-

panışını yaptığımız Kongremize 544 

kişi katılmıştır. Bu arada belirtmek is-

terim ki Kongremizde sunulan çağrılı 

bildiriler ve araştırma bildirileri, sek-

törümüz için başvuru kaynağı olması 

amacıyla 2 kitap olarak hazırlanmıştır. 

Beton 2013 Fuarı’na katılarak, sektör-

lerindeki teknolojik yenilikleri bizlere 

sunan tüm firmalara da Fuarımıza renk 

kattıkları için teşekkürlerimizi sunarız. 

21 Şubat’ta kapılarını açan Fuarımız 24 Şubat tarihine kadar 

ziyaretçilerini ağırlamıştır. Çimento, beton, yapı kimyasalları, 

araç üreticileri, üst yapı üreticileri olmak üzere sektörümü-

zün çeşitli kollarında faaliyet gösteren 81 firmanın katıldığı 

Beton 2013 Fuarı’na 15 binin üzerinde ziyaretçi katılmıştır. 

Beton 2013’ün ardından ise ERMCO 2015 (Avrupa Hazır Beton 

Birliği) Kongresi’nin çalışmalarına başlayacağımızı sizlerle pay-

laşmak isteriz.  Avrupa’nın farklı şehirlerinden 64 delegenin 

katılacağı bu büyük organizasyonda sizlerle tekrar buluşmayı 

diliyoruz. 1991 yılından bu yana ERMCO’nun üyesi olan Türkiye 

Hazır Beton Birliği, ERMCO’nun 11. kong-

resini 1995 yılında İstanbul’da, başarılı 

bir organizasyon ile gerçekleştirmiştir. 

THBB, 1998 yılında Antalya’da yapılan 

ERMCO Yönetim Kurulu Toplantısı ve 

Teknik Komite Toplantılarına, 2005 yı-

lında İstanbul’da yapılan ERMCO Tem-

silciler Toplantısı’na ev sahipliği yaparak 

ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. 

Türkiye Hazır Beton Birliği olarak, 

sektörümüzün gelişimi, ilerlemesi ve 

büyümesi için büyük bir aşk ile çalışı-

yoruz. Hazır beton sektörü için attığı-

mız her bir tohumun meyvelerini ise 

zaman içinde toplamanın gururunu 

yaşıyoruz. Birlik olarak 25 yıldır ülke-

mizde üretilen betonun kalitesini art-

tırmayı, nihai tüketiciyi bilinçlendirme-

yi ve sektörümüzde var olan sorunları 

çözmeyi kendimize görev edindik.  Bu 

zorlu yolda bizimle yürüyen tüm üyele-

rimize bizimle bir oldukları için teşek-

kür ederken, Birliğimizin çatısı altında 

kaliteli hazır beton üretecek tüm firmaları da kucaklamaktan 

mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim.

After Beton 2013

How fast the years are passing. We held the first 

Congress and Fair as Turkish Ready Mixed Con-

crete Association in 2004. This year we organized 

our Congress and Fair for the 4th time through 

the knowledge and experience we have compiled. 

We prepared for each of our Congress and Fair 

in excitement but this time our excitement was 

higher. It was because of the fact that we held 

the congress organization in honour of Prof. Dr. 

Süheyl Akman, our dear lecturer, who provided 

our sector with valuable contributions thanks to 

his academic works, congress organization, and 

books and articles.

We are thankful to our lecturers who laboured 

for the preparations of our Congress where total 

60 papers were presented, 19 of which were upon 

invitation, and to our lecturers and friends who 

prepared the papers and shared with us. 544 

persons took part in our Congress that started on 

21 February and closed on 23 February. 

Ayhan Güleryüz

THBB Yönetim Kurulu Başkanı
President
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)’nin 2013-2014 yıllarında 

görev yapacak olan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin 

seçildiği 26. Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Şubat 2013 ta-

rihinde yapıldı.

Birliğin İstanbul Kavacık’taki merkez 

binasında yapılan Genel Kurulda, Divan 

Başkanlığı’na Ziya Akagündüz, Başkan 

Vekilliği’ne Mete Arslan, Katip Üyeliğe 

Erdem Tandırlı, oybirliği ile seçildiler. 

Saygı duruşunun yapılmasının ve İstik-

lal Marşı’nın okunmasının ardından Tür-

kiye Hazır Beton Üreticileri Birliği Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ayhan Güleryüz bir 

konuşma yaptı.

Konuşmasında, 2012 yılında yapılan fa-

aliyetler hakkında bilgiler veren THBB 

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güler-

yüz, Türkiye Hazır Beton Birliği’nin, 

Kalite Güvence Sistemi’nin sürekli de-

netiminde standardlara uygun üretim 

yapılması başta olmak üzere getirdiği üyelik kriterleriyle ha-
zır beton sektöründe kalitenin çıtasını yükselttiğini söyledi. 
Depreme karşı dayanıklı ve uzun ömürlü yapıların inşası için 
çeyrek asırdır uğraş veren THBB’nin bugüne kadar yaptığı ça-
lışmalarla ‘Kaliteli Betonun Simgesi’ olduğunu ifade eden Gü-

leryüz, bu yıl kuruluşunun 25. yılını kut-
layacak olan Birliğin, kurulduğu günden 
bu yana betonun sadece yaygın kullanı-
mı ve kalitesi için değil üretilen bilgi ve 
deneyimi çeşitli kanallarla hazır beton 
sektörüne, inşaat sektörüne ve halka 
aktarmaya çalıştığını ve düzenlenen 
kongreler, fuarlar, seminerler, mesleki 
eğitim kursları, dergi ve broşürler başta 
olmak üzere yayınlar ile sektörün bilgi 
birikimini her geçen gün bir adım daha 
ileri taşıdığını belirtti.

Sektörün birçok sorunu olduğuna dik-
kat çeken Ayhan Güleryüz konuşması-
nı şöyle sürdürdü: “Son yıllarda inşaat 
yapımlarının da artması sonucu hazır 

THBB’s 26th Ordinary 

General Committee Meeting 

Held 

Turkish Ready Mixed Concrete Association 

(THBB)’s 26th Ordinary General Committee 

Meeting, where the Executive and Auditory 

Board Members who will be assigned to work 

between 2013 and 2014 were elected, was held on 

9 February 2013. The re-elected Executive Board 

elected Ayhan Güleryüz to be the Chairman of 

the Executive Board, Yavuz Işık to be the Deputy 

Chairman, and Halit İnci to be the Bookkeeping 

Member in its task distribution and it constituted 

its Chairmanship Assembly.

26. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
THBB’nin

Yapıldı
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betona olan talep de artmıştır. Bu hızlı büyüme ve talep artışı 
tabii ki önemli sorunları da beraberinde getirmiştir. Sektöre 
beton konusunda fazla bilgisi olmayan bir çok kişi girmiş ve 
bu firmalar hiçbir denetime tabi tutulmadan üretime başlamış 
ve sektöre girişte teknik yeterlilik istenilmemiştir. Kalitesiz ve 
merdiven altı üretimi engellemek için beton üreticilerinin sü-
rekli denetlenerek ürettikleri betonun kalitesini belirli bir stan-
dart altına almak gerekiyor. THBB olarak, Üyelerimizi Kalite 
Güvence Sistemi denetimlerine tabi tutup, standartlara uygun 
hazır beton üretilmesini sağlıyoruz, standart dışı beton üre-
tenleri cezalandırıyoruz. Ancak üreticilerin bazı kısmı üyemiz 
değil, KGS tarafından denetlenmiyor ve kontrolsüz hazır beton 
üretiyor.

Ülkemizde beton üretiminde tek etkin denetim KGS tarafından 
yapılmaktadır. Bu denetimlerde, beton üretim tesislerinin ye-
rinde denetiminin yanı sıra habersiz ürün denetimleri de yapıl-
maktadır. Hazır betonda kaliteli üretim için KGS’nin uyguladığı 
denetim sistemi esas alınarak tüm tesisler ciddi bir şekilde de-
netlenmelidir, denetim için KGS’ye yetki verilmelidir. 

Deprem Yönetmeliği hükümleri uyarınca, deprem bölgelerinde 
C20 dayanım sınıfının (200 kg/cm2 mukavemet) altında beton 
kullanılamaz. Ancak bu dayanım sınıfı durabilite (uzun ömür) 
açısından yeterli değildir. Yapıların uzun ömürlü olması ve dep-
reme karşı dayanımlarını koruması için Deprem Yönetmeliği’nin 
bu hükümleri değiştirilerek, taşıyıcı sistemlerde kullanılacak as-
gari beton dayanım sınıfı C30’a yükseltilmelidir.

Sektörün gelişimi için gerekli olan bir diğer düzenleme ise, ha-
zır beton sektöründeki araçların trafik saatleri uygulamasıdır. 
Uzun ömürlü ve depreme dayanıklı yapı üretimi için, betonun 
inşaatlarda zamanında ve tekniğine uygun şekilde işlenmesi 
gerekmektedir. Şöyle ki: kolon, kiriş vb. taşıyıcı yapı eleman-
larının beton dökümlerinin bir seferde yapılması gerektiği için 
trafiğe çıkış saatlerinin Avrupa ülkelerinde olduğu gibi düzen-
lenmesi gerekiyor.” 

Ayhan Güleryüz konuşmasının sonunda “Hep birlikte bu so-
runları çözmeye gayret edeceğiz. Üyelerimizin birlik ve bera-
berliğe sahip çıkarak, desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz” 
dedi.

Daha sonra 27. - 28. Dönemlerin (2013-2014) Yönetim ve De-
netim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Seçim-
ler sonunda Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı: Ayhan 
Güleryüz (Nuh Beton), Yavuz Işık (Yiğit Beton), Halit İnci (İnci 
Beton), Ayhan Paksoy (Paksoy Beton), Cenk Eren  (Betonsa), 
Ender Kırca (Orbetaş Beton), Fatih Vardar (Bursa Beton), İrfan 
Kadiroğlu (Batı Beton), Kenan Kurban (Kar Beton), Mehmet 
Ali Onur (Onur Beton), Mustafa Ulucan (Ulu Beton), N. Tamer 
Sağır (Muhammet Gümüştaş Hazır Beton), Osman Kabil (Sitaş 
Beton), Önder Kırca (Çimsa), Remzi Onurhan Kiçki (Cimpor 
Yibitaş). Denetim Kurulu’na ise Abdürrahim Eksik (Betoçim), 
Osman Ersoy (Limak Beton), Sadık Kalkavan (Kumcular Beton) 
seçildi.

Yeni seçilen Yönetim Kurulu yapmış olduğu görev dağılımın-
da Ayhan Güleryüz’ü Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Yavuz 
Işık’ı Başkan Vekilliği’ne, Halit İnci’yi de Muhasip Üyeliğe se-
çerek Başkanlık Divanı’nı oluşturdu.

Ayhan Güleryüz
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 

tarafından Prof. Dr. Süheyl Akman 

onuruna düzenlenen ‘‘Beton 2013 

Hazır Beton Kongresi” 21-23 Şubat 

2013 tarihleri arasında İstanbul’da 

yapıldı.

Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merke-

zi Salon 11’de yapılan Beton 2013 

Hazır Beton Kongresi bugüne ka-

dar yaptığı akademik çalışmalarla, 

kongre organizasyonlarıyla, kitap 

ve makaleleriyle hazır beton sek-

törüne değerli katkılar sunan Prof. 

Dr. Süheyl Akman onuruna düzen-

lendi. Kongre’de Çağrılı Bildirilere 

ve Araştırma Bildirilerine yer veril-

di. Çağrılı Bildiriler; Kendiliğinden 

Yerleşen Betonlar, Betonun Durabilitesi, Lif Donatı Çimen-

to Esaslı Kompozitler, Yol ve Havaalanı Betonları, Çimento 

Esaslı Malzemelerin İç Yapısı, Özel Betonlar, Mineral Katkı-

lar, Kimyasal Katkılar, Yeni Beton Uygulamaları, Betonarme 

Korozyonu, Sertleşen Beton Özelikleri, Mimari Beton Uygu-

lamaları, Çimento ile İlgili Temel 

Bilgiler, Betonda Nitelik Denetimi, 

Antik Beton Tasarımı ve Uygula-

maları başlıkları altında sunuldu. 19 

Çağrılı Bildiri, 41 Araştırma Bildirisi 

olmak üzere toplam 60 Bildirinin 

sunulduğu Kongreyi 544 kişi takip 

etti. Kongreye paralel olarak semi-

ner ve paneller de düzenlendi.

Kongre açılış konuşmalarının ilkini 

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 

Güleryüz yaptı. THBB’nin bu yıl 

25. yılı olduğunu söyleyen Ayhan 

Güleryüz, THBB’nin çeyrek asır-

dır Türkiye’de hazır betonun sim-

gesi olduğunu, Birliğin kurulduğu 

yıllarda 30 tesis ile 1.5 milyon metreküp beton üretilirken, 

bugün 950’ye ulaşan tesis ve yılda 90 metreküp üretim ile 

Türkiye’nin son üç yılda Avrupa’da birinci, dünyada ise üçün-

cü olduğunu söyledi.

Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Güleryüz, 

Van depreminde maalesef oradaki 10 hazır beton firmasının 

Birlik üyesi olmadığını, depremden sonra ise bir hazır beton 

firmasının üye olduğunu söylerek diğer firmaları da üye ol-

maya davet etti. Van depreminin ardından alınan karotlarda 

maalesef beton dayanımlarının C9 yani santimetrekarede 90 

kilo yük taşıyan betonlar olduğuna dikkat çeken Güleryüz, 

şartnamede C20 yani santimetrekarede 200 kilo yük taşıma-

sı gerektiğini söyledi. 

Türkiyede 19 milyon konut olduğunu söyleyen Güleryüz şöyle 

konuştu: “Hazır beton yaygınlaşmadan önce yapılan binaların 

sayısı bana göre yüzde 40 civarında yani 19 milyon konutun 8 

milyonu depreme hazırlıklı değil, zaten kentsel dönüşüm ça-

lışmaları da bu amaçla çıktı. Bu amaçla, THBB’ye yaklaşık 30 

talep geldi. Maalesef 30 binada da beton dayanımları C8, C9, 

C10 çıktı. Aynı şekilde kentsel dönüşüm esnasında yapılan 

yıkımlardan aldığımız karotlarda da C8 – C10’ların olduğunu 

gördük. Kentsel dönüşümde tek eleştirdiğimiz nokta Bakan-

60 bildiri sunuldu
In Beton 2013 Ready Mixed 

Concrete Congress, 60 papers 

were presented

Organized by Turkish Ready Mixed Concrete Association 

(THBB) in honour of Prof. Dr. Süheyl Akman, the ‘‘Beton 

2013 Ready Mixed Concrete Congress” was held between 

21-23 February 2013 in Istanbul. Held in Istanbul Fair 

Centre, Hall 11, in Yeşilköy, the Beton 2013 Ready Mixed 

Concrete Congress, was organized in honour of Prof. Dr. 

Süheyl Akman who provided valuable contributions to the 

ready mixed concrete sector with his academic works he so 

far conducted and his congress organizations, books, and 

essays. The Congress where 19 Invited Papers, 41 Research 

Papers, totalling to 60 Papers, were presented was attended 

by 544 persons. In parallel to the congress, seminars and 

panels were held as well.

Ayhan Güleryüz
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lığın bunu 20 senelik bir periyoda alması. Bunu 10 senelik bir 

periyoda getirmek zorundayız.” 

Hazır beton sektörünün sorunlarına da değinen Güleryüz, 

“Birçok hazır betoncumuz  3 kuruşa bunu satmaya çalış-

maktadır. Müteahhitlerin baskısı altındadır. Biz THBB olarak, 

Türkiye’de 60 milyon metreküp beton üretiyoruz. Geriye 

kalan 30 milyon bizim denetimimizde değil. Bunlar kalitesiz 

ve merdiven altına doğru üretimi teşvik ediyor ve haksız re-

kabet ortaya çıkıyor. Çünkü THBB üyelerini sene de 4 defa 

Kalite Güvence Sistemi dediğimiz  sistemle denetliyoruz. Bu 

denetimlerimizde denetimin bir tanesi haberli 3 tanesi ise ha-

bersiz olarak yapılıyor.  Bu denetimlerde minör hatalar var 

ise düzeltilmesi söyleniyor ama majör hatalar varsa biz bun-

ları üyelikden men ediyoruz. Bunlar maalesef çalışmaya de-

vam ediyorlar. Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan ta-

lebimiz bizleri yaptırım gücü olarak kullansınlar. Türkiye’nin 

tüm hazır betoncularını denetleyelim ve yaptırım gücümüz 

olsun. Bunları üyelikten çıkarttığımız zaman üretime devam 

etmesin.” diye konuştu. 

Beton yollar konusuna da değinen Güleryüz konuşmasını 

şöyle sürdürdü: “Beton yolun Türkiye’de yaygınlaşması için o 

kadar çaba harcıyoruz ama bir arpa boyu yol alamadık. Beton 

yol artık asfaltla maliyetleri kafa kafaya geldi. Beton yolu 34 

sene ellemenize gerek yok. Asfaltın proje ömrü ise 17 sene. 

Türkiye’de beton yol yapıldığı zaman ağır tonajlı araçların 

mazot tüketiminde %15 tasarruf sağlıyorsunuz. Beton yol 

asfalt yola göre %10 daha az enerji ile aydınlatılmaktadır. Çi-

mento fabrikaları da yerli, agrega ocaklarımızda yerli. Bunu 

kullandığımız zaman cari açığa da katkımız olacak.” 

THBB’nin düzenlediği etkinlikler hakkında bilgiler veren Gü-

leryüz, “Beton teknolojisi hızla gelişmekte bizler de bu ge-

lişime katkıda bulunmak üzere bu kongre ve fuarları düzen-

lemekteyiz. 2004 yılında başladığımız bu organizasyonlar 

devam edecektir. 2015 yılında ERMCO (Avrupa Hazır Beton 

Birliği) Kongresi’ni İstanbul’a getirdik. Yaklaşık 64 ülkeden 

katılımcı ve delegasyon gelecek.” diye konuştu.

Trafiğe çıkış yasaklarını da eleştiren Güleryüz, İstanbul’da 

toplam mikser sayısının 2500, kurulu tesis sayısının 130 ol-

duğunu, trafikteki araç sayısının 300-400’ü geçmediğini, 

kentsel dönüşümde bu yasakların uygulanması halinde be-

tonların yarım kalması nedeniyle oluşacak soğuk derzlerin 

depreme karşı etkisi olacağına dikkat çekti.

Hazır beton tesislerine belediyelerin ruhsat vermemesini de 

eleştiren Güleryüz şöyle konuştu: “Şu an hazır betoncular 

uçucu kül kullanımı ve cüruf kullanımı ile çevreye katkısını 

özenle sürdürmektedir. Son derece çevreci beton üretmek-

teyiz. Tüm hazır beton tesislerimizde geri dönüşüm üniteleri-

miz bulunmaktadır. Mikserlerimizin arka kapakları kapalıdır. 

Yollarda kirlenme yapmıyoruz. Çalışanların hepsi eğitiliyor. 

Bize üye olan tüm hazır betoncular Avrupa çapında dünya 

çapında parmakla gösterilecek kalitede beton üretmektedir.”

Beton 2013 Kongresi için 19’u çağrılı olmak üzere toplam 60 

bildiri hazırlandığını söyleyen Güleryüz, Kongrenin Prof. Dr. 

Süheyl Akman onuruna düzenlendiğini, akademik çalışmala-

rı, kongre organizasyonu, kitap ve makaleleri ile sektörümü-

ze değerli katkıları olduğunu ifade ederek THBB adına  Prof. 

Dr. Sühely Akman’a teşekkür etti.

Kongrenin Ana Sponsoru olarak Ford Otosan Kamyon Pazarla-
ma Satış ve Satış Sonrası Operasyonları Grup Müdürü Emrah 
Duman bir konuşma yaptı. Ekonominin en önemli motoru olan 
inşaat sektörünün gelişmesi ile birlikte beton sektörünün de 
buna paralel olarak geliştiğini belirten Duman, Türkiye gibi in-
şaatın önemli olduğu bir ülkede böyle bir kongre ve fuarın eksik-
liğinin hissedildiğini, THBB’nin böyle önemli bir kongre ve fuarı 
düzenleyerek bu eksikliği giderdiğini söyledi.

Ford Otosan olarak ikinci kez Fuara katıldıklarını söyleyen Du-
man konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu Kongreye ana sponsor 
olmaktan gurur duyuyoruz. THBB ile çok yakın çalışıyoruz, 
çalışmalarımıza, iş birliğimizi arttırarak devam ediyoruz çeşitli 
seminerler, toplantılar ve organizasyonlarda birlikte oluyoruz. 
Bu artan iletişim sayesinde de özellikle sektörün biz araç üreti-
cilerinden beklentilerini yakından öğreniyoruz. Ürün geliştirme 
sürecimizin ta en başından itibaren sektör firmaları ile yakın 
çalışarak sizlerin talep ve beklentilerine yönelik ürünler geliş-
tirmeye çalışıyoruz.” 

Emrah Duman
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Açılışta konuşan Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Yöne-

tim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü konuşmasında öncelikle 

YÜF hakkında bilgiler verdi. İnşaat sektörünü değerlendiren 

Güçlü konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sektörümüz 2010 yılın-

da yüzde 19, 2011 yılında yüzde 10 iç piyasa satış büyümesini 

gerçekleştirdi. 2012’ye geldiğimizde durumda biraz farklı-

laşma görüyoruz. 2012’de biliyorsunuz gayri safi milli hasıla 

artış hızımız düştü. Buna mukabil inşaat sektörünün büyü-

me hızı bunun da altına düştü. %2,5 – 3’lere gerileyen gayri 

safi büyüme hızımız inşaat sektöründe %1,9 - %1,5’lara kadar 

geriledi. Şimdi 2010 ve 2011’de tam tersi tablo vardı yani bu 

hızlı büyüme dönemlerinde inşaat sektörünün itici gücünü 

daha net görebiliyorduk. Bunun için söylüyorum 2012’deki 

bu gelişmenin dikkatle izlenmesi ve 2013’le ilgili beklentile-

rin gerçekçi bir temele oturtulması zorunludur. Bizim resmi 

rakamlarımız 1 Mart’ta açıklanacak ama geçici bilgilere göre 

2012 yılında toplam yurt içi çimento satışları bir önceki yıla 

göre 1.67-1.7 civarında arttı. Bu rakamlar 2010 yılında %19, 

2011 yılında %10’du çift haneliydi.” 

Çimento ve Beton ilişkisi konusunda değerlendirmelerde bu-

lunan Güçlü şöyle konuştu: “Beton ve Çimento entegrasyonu 

yüzde yüze yakındır. Türkiye’deki toplam tüketimin 2002 yı-

lında sadece yüzde 46’sı dökme çimento olarak kullanılırken, 

2011 yılında bu rakam yüzde 75’e ulaşmıştır. Hazır beton işlet-

melerine giden çimentonun 2003 yılındaki oranı toplam %30 

iken, 2011 yılında bu rakam %55’e ulaşmıştır. Çimento’da ol-

sun hazır betonda olsun kanaatimce belli bir fiziki büyüklüğe 

geldik. Ben artık sektördeki yatırımlarımızın kaliteye dönük 

olması gerektiğini düşünüyorum.”

Açılışta konuşan İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-

kan Yardımcısı Nuri Tuna, sosyal ve iktisadi tarihimize bakıldı-

ğında 1950’lerde başlayan köylerden kentlere göç ile birlikte 

İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizin hızla büyüdüğünü, 

bu büyük iktisadi ve sosyal dönüşümün en fazla inşaat sektö-

rümüzü etkilediğini söyledi.

İnsanlarımızın artık kaliteli ve güvenli betonla inşa edilmiş 

deprem güvenliği yüksek konutlar talep ettiğini ve bu talebi 

karşılamakta en büyük görevin hazır beton sektörüne düştü-

ğünü ifade eden Tuna konuşmasını şöyle sürdürdü: “Rekabet 

gücümüzü yükseltmek için işletmeler olarak kaliteyi, verimli-

liği arttırmak daha da önemlisi Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon 

kapasitemizi geliştirmek zorundayız. Ar-Ge ve inovasyon ha-

zır beton sektörü açısından büyük önem taşımaktadır. Zira 

daha yüksek güvenlik ve daha yüksek kalite sunan beton üre-

timi sağlam bir bilimsel ve teknolojik alt yapı ile mümkün ola-

bilir. Dünyanın en tehlikeli deprem kuşaklarının birinin üzerin-

de olan Türkiye’de hazır beton sektörünün özellikle güvenlik 

anlamında yapacağı atılımlar hepimizi ilgilendirmektedir. Öte 

yandan biliyoruz ki ticari değere dönüşecek araştırmalar çok 

iyi işleyen bir üniversite sanayi işbirliği, alt yapısı güçlü finan-

sal kaynakları ve uzun yıllar çalışmayı gerektirmektedir. Ne 

yazık ki işletmelerimizin çoğu bu tür çalışmalara araştırma-

lara ayıracak kaynağa sahip değildir. Bu noktada yapılması 

gereken güçlerin birleştirilmesidir. Ve kanaatimizce Beton 

2013 öncelikle Türk hazır beton sektörünün dinamizminin 

rekabet gücünü geliştirmekte kendi üzerine düşen sorumlu-

luğu yerine getirme, gücünü birleştirme ve bir araya gelme 

bilinci ve gayretinin bir işaretidir. İkinci olaraksa Beton 2013 

kapsamında gerçekleştirilen kongre hazır beton sektörünün 

bilgiye Ar-Ge’ye teknoloji geliştirmeye ve inovasyona verdiği 

önemin işaretidir.”

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mehmet Ali Taşde-

Mustafa Güçlü Nuri Tuna
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mir, Beton 2013 Kongresi’nin onuruna düzenlendiği Prof. Dr. 

Süheyl Akman ve Eserleri ile ilgili bilgiler verdi. Hazır beton ve 

beton sektörünün durumuna değinen Taşdemir, bu sektörün 

çok büyük olduğunu ama sektörün büyüklüğü ile araştırma 

geliştirmeye ayrılan kaynak arasında çok büyük bir uçurum 

olduğunu, THBB’nin bunu geçtiğimiz yıllarda yaptığını ama 

daha yapılacak çok fazla iş var diye düşündüğünü söyledi. 

Prof. Dr. Süheyl Akman ile ilk karşılaşmasını anlatan Taşdemir 

şöyle konuştu: “1974 yılında kürsüye asistan oldum. O zaman 

bizim laboratuvarımız Gümüşsuyu’ndaydı. Gümüşsuyu bildiğiniz 

gibi Teknik Üniversite’nin ilk binalarındadır. Biz okuduğumuz yıl-

larda Süheyl Bey Lozan’daydı. Son sınıftayken biz kendisi ile karşı-

laştık. Bize çok eksenli yükleme ile bir deney göstermişti. Oldukça 

titiz bir araştırmacı oldukça düzenli ve özellikle öğrenciye önem 

veren tavrını o zaman görmüştük. Ben kürsüye katıldıktan son-

ra tabii birçok projede çalışma olanağı oldu. Hocamız akademik 

çalışma hayatından önce de 6 yıl mühendislik yapmış ve birçok 

deneyimi bulunmaktadır. 1997 yılında emekli olmasına rağmen 

hocamız üniversite ile ilişiğini kesmemiştir. Hocamız birçok teknik 

rapor ve 5 kitap yayınladı. Çok sayıda yüksek lisans tezi yönetti 

ve 7 tane doktora tezi yönetti. Uluslararası dergilerde yayınlanan 

makaleleri ile sempozyum kongre ve konferans yayınlarından 

başka ayrıca ülkemizde bir çok konferans verdi. Bizim kürsü ki-

taplığımızdaki tüm kitapların kart tekstini hazırlamış ve yerleştir-

miş, ben asistan olduğumda etkilendiğim şey bu olmuştur. Konfe-

ranslarda çok dikkatlidir ve çok güzel sorular sorardı. Hocamızın 

laboratuvarımıza çok büyük katkıları olmuştur. Gümüşsuyu’ndan 

Maslak’a taşındığımızda çok fazla emeği vardır.”

Kongre açılışının ardından THBB Yönetim Kurulu Başkanı Ay-

han Güleryüz, Beton 2013 Hazır Beton Kongresi’nin onuruna 

düzenlendiği Prof. Dr. Süheyl Akman’a kongrenin anısına bir 

teşekkür plaketi takdim etti.

Hediye takdiminin ardından Prof. Dr. Süheyl Akman bir ko-

nuşma yaptı. Kendisini tamamen beton teknolojisine ve ho-

calarına adadığını ifade eden Süheyl Akman, kızının da gemi 

inşaat fakültesi içinde deniz bilimleri bölümünde çalıştığını, 

kendisinin vermekte olduğu beton deniz yapıları dersini on 

senedir veren bir betoncu olduğuna dikkat çekti.

M. Ali Taşdemir

Ayhan Güleryüz ve  

Süheyl Akman

Süheyl Akman
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Prof. Dr. M. Hulusi ÖZKUL

İTÜ İnşaat Fakültesi

THBB 21-23 Şubat tarihleri arasında BETON 2013 Hazır 

Beton Kongresi ve Fuarını 

düzenlemiştir. Beton yurdu-

muzda en yaygın yapı sistemi 

olan betonarmenin ana mal-

zemesidir. Hazır beton konu-

sunda yurdumuzda düzenle-

nen ilk uluslararası kongre 

olma özelliğine sahip Avrupa 

Hazır Beton Kongresi (ERM-

CO) 1995 yılında İstanbul’da 

yapılmıştı. THBB tarafından 

daha sonra sırası ile 2004, 

2008 ve 2011 yıllarında BE-

TON 2004, BETON 2008 ve 

BETON 2011 adları ile üç ulusal hazır beton kongresi daha 

düzenlenmiştir. BETON 2013 bu kongrelerin bir devamı 

olup dördüncü defa düzenlenmiş olması kurumsallaşma-

sının bir göstergesi olarak 

değerlendirilmelidir.

Türkiye’de 1980’li yıllarda 

başlayan hazır beton üreti-

mi THBB’nin kuruluş yılı olan 

1988 ‘de 1,5 milyon met-

re küp iken ilk hazır beton 

kongresinin düzenlendiği 

2004 yılında 25 milyon met-

re küpe, bugünlerde ise 90 

milyon metre küpe ulaşmış 

ve bu rakam ile Avrupa’da 

en çok beton üreten ülke ko-

numuna gelmiştir. Bu geliş-

BETON 2013’ÜN 

ARDINDAN…

AFTER BETON 2013 …                     

THBB held BETON 2013 Ready Mixed Concrete Congress 
and Fair between 21-23 February. Concrete is the major mate-
rial of ferro-concrete, most widespread building system of our 
country. Being the first international congress in our country 

in terms of ready mixed concrete, European Ready Mixed 
Concrete Congress (ERMCO) was held in 1995 in Istanbul. 
Subsequently, in 2004, 2008, and 2011, three national ready 
mixed concrete congresses referred to consecutively as BE-

TON 2004, BETON 2008, and BETON 2011, were held by 
THBB as well. The facts that BETON 2013 is the continu-
ation of these congresses and that it was held for the fourth 

time can be the demonstration of its institutionalization.
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meye paralel olarak yurdumuzda kullanılan beton sınıfları 

da yükseliş göstermiş ve C 30’lar yaygın kullanılan beton 

sınıfı durumuna ulaşmıştır.

THBB’nin kuruluşu ile birlikte kalite 

çalışmaları hız kazanmış ve 1995 yı-

lında sadece THBB üyelerini denetle-

mek amacı ile kurulmuş bulunan Kalite 

Güvence Sistemi (KGS) yurt çapında 

tüm tesislere açık hale gelerek yur-

dumuzda üretilen betonun büyük bir 

miktarını denetler duruma ulaşmıştır. 

Son yıllarda KGS’nin ilkelerinden esin-

lendiği söylenebilecek bir sistem olan 

“G” işaretlemesi zorunlu olarak tüm 

hazır beton sektörüne uygulanmaya 

başlamıştır. 

Bu kongrenin bir özelliği çağrılı bildi-

riler ve araştırma bildirileri olarak iki 

bölümden oluşmasıdır. Çağrılı bildiri-

ler ilk iki günde 6 oturumda sunulmuş 

olup toplam 19 adettir. Betona yönelik 

belli başlı konulardaki son gelişmeler 

bu konuların uzmanı öğretim üyeleri 

tarafından derlenip sunulmuştur. Bu 

bölümde betonun dayanıklılığı, be-

tonda kullanılan kimyasal ve mineral 

katkılar, sertleşen beton özellikleri, 

çimento esaslı malzemelerin içyapısı, 

betonda kalite denetimi, özel betonlar 

(lifli betonlar, hafif betonlar, kendiliğin-

den yerleşen betonlar, yol betonları) 

gibi konular ele alınmıştır. Ayrıca ERM-

CO Genel Sekreteri Avrupa’daki beton 

sektörü hakkında bir değerlendirme 

yapmıştır.

İkinci bölümde değişik beton konularındaki araştırma ve 

uygulama sonuçları paylaşılmıştır. Bu bölümde hazır be-

ton sektöründeki gelişmeler, hazır betonda kalite deneti-

mi, hazır betonda sürdürülebilirlik, hafif betonlar, ağır be-

tonlar, lifli betonlar, betonda dayanıklılık (Donma çözülme, 

ASR, yüksek sıcaklık, karbonatlaşma gibi etkiler), mineral 

katkılı betonlar, kendiliğinden yerleşen betonlar, nano 

teknolojideki gelişmeler, beton yollar, 

başarılı uygulama örnekleri (kule inşa-

atlarında kütle betonları, baraj, köprü, 

havalimanı inşaatları, pompalanabilir 

beton gibi), betonun yerinde incelen-

mesi ve benzeri konularda 41 adet bil-

diri yer almıştır. 

Üç gün süren kongrede toplam ola-

rak 60 adet bildiri sunulmuştur. Bun-

dan önceki Beton 2011 Kongresinde 

de buna yakın (58) sunum yapılmıştı. 

Kongreyi 400’ün üzerinde kayıtlı katı-

lımcı izlemiştir. Oturumların hepsinin 

canlı ve izleyicilerin katılımı ile geçtiği 

ve sunuculara ilginç sorular yöneltildi-

ği görülmüştür.

Bu kongre öncekilerden farklı olarak 

bir bilim adamının onuruna düzenlen-

miştir. Prof. Dr. Süheyl Akman, kendi 

çağdaşı bilim adamları ile birlikte yur-

dumuzda genel olarak yapı malzemesi 

özel olarak beton konusunun bilimsel 

olarak incelenmesinde öncü olmuş bir 

kuşağın temsilcisidir. THBB bu kongre-

yi Hocamız Prof. Dr. Süheyl Akman’ın 

onuruna düzenlemekle bir değerbilir-

lik örneği göstermiştir. Kongrede Prof. 

Dr. Süheyl Akman ve Eserleri başlıklı 

bir konuşma yapılmıştır.

BETON 2013’ün başarısında başta 

THBB Başkanı Ayhan Güleryüz ve Yönetim Kurulu üyeleri 

olmak üzere Teknik Danışma, Danışma ve Düzenleme Ku-

rulları üyelerinin, Genel Sekreter Tümer Akakın’ın, Ferruh 

Karakule, Cenk Kılınç ve THBB ve KGS’nin çalışanlarının 

katkıları yadsınamaz.

A feature of this congress is that it is 
constituted by two sections called the 

invited papers and research papers. 
The invited papers consisted of 19 

pieces presented in 6 sessions in the 
first two days. The latest developments 
in particular issues regarding concrete 

were compiled and presented by the 
lecturers having the expertise in these 
fields. In addition, ERMCO General 
Secretary assessed the concrete sector 
in Europe. In the second section, the 
research and implementation results 

were shared in varied concrete issues. 

In the congress that lasted three 
days, total 60 pieces of papers were 

presented. In the previous Beton 2011 
Congress, approximate number (58) 

of presentations were made. The con-
gress was participated by more than 

400 registered people. 

This congress was, differently from the 
previous ones, organized in honour of 
a scientist. Prof. Dr. Süheyl Akman, 
together with his own contemporary 

scientists, is the representative of a gen-
eration that has been the banner-bearer 
of scrutiny of building material in gen-
eral and concrete in particular in our 

country. THBB exhibited an example 
of gratitude by organizing this con-

gress in honour of our Lecturer Prof. 
Dr. Süheyl Akman. In the congress, a 

speech entitled Prof. Dr. Süheyl Akman 
and His Works was given.
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Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’in onur konuşmacısı olarak katıldığı “Türk Ekonomisi 
ve İnşaat Sektörü – 2013 Beklentileri” konulu toplantıyla sek-

törün sorunları ve beklentile-
rini değerlendirdi.

Maliye Bakanı Sayın Mehmet 
Şimşek’in onur konuşmacısı 
olarak katıldığı “Türk Ekono-
misi ve İnşaat Sektörü” ko-
nulu toplantının ev sahipliğini 
YÜF Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Güçlü yaptı. 31 Ocak 
2013 tarihinde Çırağan Sarayı 
Mabeyin Salonu’nda gerçek-
leşen Toplantıya Maliye Baka-
nı Mehmet Şimşek’in yanı sıra 
yapı, çimento ve inşaat sek-
törünün yöneticileri katıldı. 
Toplantının açılış konuşmasını 

yapan TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü konuşma-
sının başında Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu hakkında 
bilgi verdi. Mustafa Güçlü, TÇMB öncülüğünde 2005 yılında 
kurulan YÜF’ün inşaat sektöründe yapı ürünleri üreticileri 
arasında bir sinerji oluşturmak ve sektörde standardizasyonu 
sağlamak amacıyla kurulduğunu kaydetti.

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörünün inşaat sektörü ol-
duğunu belirten Mustafa Güçlü çimento sektörü göstergeleri-
nin dünyada da Türkiye’de de ülkelerin ekonomik tablolarında 
büyük öneme sahip olduğunu söyledi. 

Sektörde nicel değil niteliksel büyüme hedeflenmeli

Sektör açısından 2012 yılında çift haneli büyüme hızının terke-
dildiğinin altını çizen Güçlü: “Genel olarak büyüme hızında dü-
şüş yaşıyoruz. İnşaat sektörünün büyüme hızı ise bu düşüşün 
de altında seyretti. Bu tablo sektörün büyümesini de etkiliyor. 
Artık inşaat sektöründe nicel bakımdan bir doyum noktası söz 
konusu. Sektörün yatırım konusu nicel değil niteliksel büyüme 
hedefi olmalıdır” dedi. “Geçtiğimiz on yılda ihracat önemli bir 
yer tutuyordu ama 2012 yılında Avrupa ve Türkiye’deki kon-
jonktüre bağlı olarak ihracatta gerileme yaşandı.” diyen Güç-
lü, sektörün 2013 beklentilerine de değindi.

Desteklediği yan sektörlerle ve yarattığı istihdamla ekono-
mik büyümede başı çeken inşaat sektöründeki büyümenin 

lokomotifinin, 2013 yılında kentsel dönüşüm çalışmaları, 2B 
ve Mütekabiliyet Yasaları desteğinde konut sektörü olacağını 
belirten Mustafa Güçlü; “Enerjinin yoğun kullanıldığı bir sektör 
olarak, çevre ve enerji tasarrufuna dönük yatırımlara büyük 
önem veriyoruz. Sektörün büyümesi ve çalışmalarımızın başa-
rıya ulaşması için çevre ve enerji yatırımlarımızda devletimizin 
işbirliği ve desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.” dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: “İnşaat sektörünün 
geleceği parlaktır”

Yapı Ürünleri ve Üreticileri Federasyonu’nun onur konuğu ola-
rak “Türk Ekonomisi ve İnşaat Sektörü”nü değerlendiren Ma-
liye Bakanı Şimşek Türkiye ekonomisindeki yumuşak iniş sü-
recini başarıyla yürüttüklerini belirtti. Önümüzdeki dönemde 
hedefin daha hızlı büyümek olduğunu söyleyen Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, devletin bilançosunun yükselmesinin ve siya-
si istikrarın özel sektörün önünü açacağının altını çizdi. TOKİ, 
konut kredisi, kentsel dönüşüm ve 2B ve mütekabiliyet yasala-
rı ile birlikte inşaat sektörünün olumlu etkileneceğini belirten 
Şimşek Küresel krize rağmen karayollarına 8-9 milyar TL ek 
bütçe aktardıklarını söyledi ve “İnşaat sektörünün geleceği 
parlaktır. Sektör açısından kötümser olmak için hiçbir neden 
yok. 2B yasasında son aşamaya geldik, TOKİ ve kentsel dönü-
şümler sektöre sağladığımız destek önümüzdeki dönemde de 
artarak devam edecek.” dedi. 

YÜF “Türk Ekonomisi ve İnşaat 
Sektörü” Konulu Toplantı Düzenledi

CPPF Holds a Meeting 

Entitled “Turkish 

Economy and 

Construction Sector”                  

Construction Products Producers 

Federation evaluated the problems 

and expectations of the sector in the 

meeting entitled “Turkish Economy 

and Construction Sector – 2013 Ex-

pectations,” where Mehmet Şimşek, 

the Minister of Finance, participated 

as honorary speechmaker.
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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin 55. çalışma dönemi-

ne ait Genel Kurulu, 28 Şubat 2013 tarihinde Ankara’da Birlik 

merkezinde yapıldı.

Oturum başkanlığını Batıçim Murahhas üyesi Tufan Ünal’ın 

yaptığı toplantıda, Yöne-

tim Kurulu Başkanı Musta-

fa Güçlü,  2012 yılı tahmini 

çimento üretimi, tüketimi, 

kapasite gelişimi ve 2013 

beklentileri hakkında de-

taylı değerlendirmelerde 

bulundu. Ayrıca Yurt Çi-

mento fabrikasının Birliğe 

üyeliğini duyurarak üye ol-

mayan fabrikalara çağrıda 

bulundu. 

Genel Koordinatör Oğuz 

Tezmen ise yaptığı konuş-

mada, Birliğin 2012 yılı ça-

lışmaları ve 2013 yılı bütçe 

tasarısı hakkında Genel Ku-

rula bilgi sunarak, önemli 

yatırım, organizasyon  ve 

proje başlıklarına değindi.

Birliğin yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinde önemli bir misyon 

üstlendiğini vurgulayan Tezmen,  12.’si 8-10 Ekim 2013 tarihleri 

arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan 12. TÇMB Ulusla-

rarası Teknik Seminer ve Sergisi ile 2014 yılı Haziran ayında 

İstanbul’da yapılacak Avrupa Çimento Birliği (CEMBUREAU) 

Genel Kurul hazırlıkları başta olmak üzere, öngörülen TÇMB 

ve gündemde olan diğer çalışmaları 

üyelerle paylaştı.

Toplantıda 2012 yılı Yönetim ve De-

netim Kurulu faaliyetleri oylanarak 

ibra edildi. 2013 yılı Bütçe Tasarısı 

oy birliği ile kabul edildi.

28 Şubat 2012 tarihinde yapılan 54. 

Genel Kurul’da, iki yıl süreyle göreve 

gelen Mustafa Güçlü Başkanlığı’nda-

ki Yönetim Kurulu görevine aynı 

isimlerde devam ediyor.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 
55.Genel Kurulu Ankara’da Yapıldı

55th General Assembly 

of Turkish Cement 

Manufacturers’ 

Association Held in Ankara                  

55th General Assembly of Turkish Cement 

Manufacturers’ Association was held at the 

premises of TÇMB in Ankara on February 

28, 2013. 

At the meeting chaired by Tufan Ünal, 

Managing Member of Batıçim, Mustafa 

Güçlü, Chairman of TÇMB made evalua-

tions on 2012 cement production, consump-

tion,  capacity increase estimates and 2013 

expectations.  Additionally, Mr. Güçlü  

called for non-member plants,  stressing  

new membership of Yurtçim cement plant. 
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı Şubat ayında Tüke-
tici Fiyatları Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,30 arttığını, Üretici 
Fiyatları Endeksi’nin (ÜFE) ise yüzde 0,13 oranında azaldığını 

açıkladı. TÜİK’in 2003 baz 
yıllı verilerine göre, Şubat 
ayı itibariyle yıllık enflasyon 
TÜFE’de yüzde 7,03, ÜFE’de 
yüzde 1,84 oldu.

TÜFE’de aylık değişim 

%0,30 olarak gerçekleşti

TÜFE’de (2003=100 temel 
yıllı) 2013 yılı Şubat ayında 
bir önceki aya göre %0,30, 
bir önceki yılın Aralık ayına 
göre %1,95, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %7,03 ve on 
iki aylık ortalamalara göre 
%8,33 artış gerçekleşti.

Kaynak: TÜİK

ÜFE’de aylık %0,13 düşüş gerçekleşti

 

Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE), 2013 yılı Şubat ayında bir ön-

ceki aya göre %0,13 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%0,31 düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,84 ve on iki 
aylık ortalamalara göre %4,72 artış gösterdi.

Kaynak: TÜİK

Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84.247.088 kişi olma-

sı bekleniyor

 

Nüfus projeksiyonları geleceğe yönelik politika üretme nok-

tasında büyük önem arz etmektedir. TÜİK tarafından açıkla-

nan Nüfus Projeksiyonu’na göre; Türkiye nüfusu 2023 yılın-

da 84.247.088 kişi olacak. Nüfus 2050 yılına kadar yavaş 

bir artış göstererek en yüksek değerini 93.475.575 kişi ile 

bu yılda alacak. 2050 yılından itibaren düşmeye başlayan 

nüfusun 2075 yılında 89.172.088 kişi olması bekleniyor.

Türkiye genelinde 125.815 konut satış sonucu el 

değiştirdi

Konut satışlarında, 2012 yılı 4. çeyreğinde Türkiye genelinde 

bir önceki çeyreğe göre %21,5 oranında artış gerçekleşti. İs-

tatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) Düzey 2’de bulunan 

Yıllık Enflasyon 

TÜFE’de Yüzde 7,03, 

ÜFE’de Yüzde 1,84 Oldu

Annual Inflation was 

7,03 percent in CPI 

and 1,84 percent in PPI    

Turkish Statistics Institution 

(TÜİK) announced that in February, 

2013,  Consumer Prices Index  (CPI) 

increased by 0,30 percent and 

the Producer Prices Index (PPI) 

decreased by 0,13 percent. According 

to TÜİK’s data of 2003 base year, 

as of February, annual inflation was 

7,03 percent in CPI and 1,84 percent 

in PPI.
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26 bölge içinde, bir önceki çeyreğe göre, konut satışlarında-

ki en yüksek artış %50,6 ile TR31 (İzmir) bölgesinde gerçek-

leşti. Aynı çeyrekte, en fazla düşüş gösteren bölge ise %1,7 

ile TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) oldu.

Sanayi üretimi %3,8 azaldı

 

Sanayi Üretim Endeksi (2005=100 temel yıllı) 2012 yılı Ara-

lık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 azaldı. Sa-

nayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2012 yılı Aralık ayında 

bir önceki yılın aynı ayına göre; madencilik ve taşocakçılı-

ğı sektörü endeksi %10,4, imalat sanayi sektörü endeksi 

%3,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da-

ğıtımı sektörü endeksi ise %2,9 azaldı. Takvim etkisinden 

arındırılmış endeks 2012 yılı Aralık ayında bir önceki yılın 

aynı ayına göre %1,4, mevsim ve takvim etkilerinden arın-

dırılmış Sanayi Üretim Endeksi ise bir önceki aya göre %1,5 

azalış gösterdi.

Sanayide istihdam %2,8 arttı

 

Sanayi İstihdam Endeksi (2005=100 temel yıllı) 2012 yılı IV. 

çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,8 arttı, 

bir önceki çeyreğe göre aynı kaldı. Üç Aylık Sanayi İstihdam 

Endeksi 110,9 oldu.

 

Sanayide çalışılan saat %2,4 arttı

 

Sanayide Çalışılan Saat Endeksi (2005=100 temel yıllı) 2012 

yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,4, 

bir önceki çeyreğe göre %2,0 arttı. Üç Aylık Sanayide Çalı-

şılan Saat Endeksi 108 oldu.

 

Sanayide brüt ücret-maaş %12,3 arttı

 

Sanayide Brüt Ücret-Maaş Endeksi (2005=100 temel yıllı) 

2012 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 

%12,3, bir önceki çeyreğe göre %2,5 arttı. Üç Aylık Sanayi-

de Brüt Ücret-Maaş Endeksi 226,7 oldu.

Sanayide ciro %3 arttı

 

Sanayi Üretim Anketi kapsamında yer alan imalat sanayi ile 

madencilik ve taşocakçılığı kısımlarında bulunan işyerlerin-

den 2005=100 temel yıllı oluşturulan Sanayi Ciro Endeksi, 

2012 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 

arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2012 yılı Aralık 

ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre; madencilik ve ta-

şocakçılığı endeksi %2,6 azaldı; imalat sanayi endeksi ise 

%3,2 arttı.

Sanayide sipariş %4,5 arttı

 

İmalat sanayi kısmında sipariş ile çalışan faaliyet-

lerde bulunan işyerlerinden 2005=100 temel yıl-

lı oluşturulan Sanayi Sipariş Endeksi, 2012 yılı Ara-

lık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 arttı. 

 

Yapı Ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %22,3 arttı

 

2012 yılında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından Yapı 

Ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %1, yüzölçümü %22,3, 

değeri %28,4, daire sayısı %14,3 oranında arttı. 2012 yılında 

Yapı Ruhsatına göre yapıların yüzölçümü 151.967.705 met-

rekare iken; bunun 87.785 824 metrekaresi (%57,8) konut, 

38.923.308 metrekaresi (%25,6) konut dışı ve 25.258.573 

metrekaresi (%16,6) ise ortak kullanım alanı olarak gerçek-

leşti.

İşsizlik oranı %9,4 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2012 yılı Kasım döneminde ge-

çen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi artarak 2 milyon 

630 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış 

ile %9,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,3 

puanlık artış ile %11,7, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik 

oranı ise 1,8 puanlık artış ile %18,8 oldu.

Tüketici güven endeksi %1,2 arttı

 

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası işbirliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuç-

larından hesaplanan tüketici güven endeksi 2013 Şubat 

ayında bir önceki aya göre %1,2 oranında arttı; 2013 Ocak 

ayında 75,8 olan endeks Şubat ayında 76,7 değerine yük-

seldi. 

Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde 

güven arttı 

 

Bir önceki ayda; 94,9 olan hizmet sektörü güven endeksi 

99,6; 95 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi 

104; 80,6 olan inşaat sektörü güven endeksi 85,5 değerine 

yükseldi.
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İstanbul Sanayi Odası’nın bu yıl 13’üncüsü düzenlenen “Çev-
re Ödülleri”nde kazanan isimler belli oldu. İSOV Akatlar Mes-
leki Eğitim Kompleksi’nde 31 Ocak 2013 tarihinde gerçek-
leştirilen ödül törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar da katıldı. 

İstanbul Sanayi Odası’nın gerek dünyada gerek Türkiye’de 
giderek artan “Yeşil İş”, “Yeşil Ekonomi” 
eğilimleri kapsamında düzenlediği çev-
re ödülleri bu yıl; İnovatif Çevre Dostu 
Ürün, Enerji Verimli Ürün, Çevre Dostu 
Uygulama, Enerji Verimliliği  Uygulama 
ile Çevre Yönetimi ve Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk kategorilerinde verildi. 

İnovatif Çevre Dostu Ürünler katago-
risinde; Arçelik – Çınar Ankastre Fırın, 
Kordsa – Campax, Akçansa Çimento - 
Safkan Çimento ve Vitra Karo San. – Iso-
tile ürünleri ile ödül alan firmalar oldu. 

Enerji Verimli Ürün Ödülleri dalında; 
Vestel Beyaz Eşya - Twinjet Çamaşır Makinesi, Kordsa Twixt-
ra, Duyar Vana Makina, İnovatif Pislik Tutucu ödül alan fir-
malar oldu. 

KOBİ’ler dalında (Jüri Özel Ödülü) ise Elsim Elektronik Sis-
temler  – Sqm Tork Motoru’na verildi.

Mustafa Nevzat Çelik İlaç San. – Çevreci MN Metodu İle İlaç 
Üretilmesi Projesi, Kordsa – Ultrasonik ve Hidrodinamik Ka-
vitasyon Yöntemlerinin Kord Bezi Üretiminde Uygulanması 
Projesi ve Ford Otomotiv – Kuru Tip Sac Temizleme Projesi 
ile Çevre Dostu Uygulama Ödüllerini almaya hak kazandı.  
KOBİ’ler dalında (Jüri Özel Ödülü) ise Ortadoğu Enerji San. - 
Odayeri Tesisi Çöp Biyogazından Elektrik Üretimi Projesi’ne 
verildi. 

Enerji Verimliliği Uygulama Ödülleri dalında ödül alan firma-
lar ise; Ford Otomotiv – Kocaeli Fabrikası Pres Hatlarında Alt 
Yastık Enerji Tasarrufu Projesi, Eczacıbaşı / Vitra Seramik 
Grubu - Vitrifiye Seramik Fırınlarında Enerji Geri Kazanım 
Projesi, Sem Plastik  - (İstanbul Tesisleri) Termoform Üreti-

minde Enerji Verimliliği Projesi oldu. 

Jüri Özel Ödüllerini; Penti Çorap - Üre-
timde Enerji Verimliliği Uygulamaları ve 
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Se-
ramik – Fırın Atık Isılarının Fırın Önü Ku-
rutmalarında Kullanılması Projesi pay-
laştı. KOBİ’ler dalında (Jüri Özel Ödülü) 
ise Karton Savunma ve Uzay Simülas-
yon Teknolojileri – Simülasyon Yazılım 
ile Verimli Sürüş Projesi’ne verildi.

Çevre Yönetimi ve Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Ödülleri’nin sahibi Içdaş 
Çelik, Ford Otomotiv/ Kocaeli Fabrikası 

ve Otokar oldu. Jüri Özel Ödülleri  Fırat Plastik’e, KOBİ’ler 
dalında Jüri Özel Ödülü ise E-Kart Elektronik Sistemler’e tak-
dim edildi.  

İstanbul Sanayi Odası “Çevre Ödülleri” 

sahiplerini buldu

Istanbul Chamber of 

Industry’s “Environment 

Awards” Announced                  

The winners of the “Environment Awards” 

held by Istanbul Chamber of Industry for 

the 13th time this year were announced. In 

the award ceremony held in İSOV Akatlar 

Vocational Training Complex on 31 Janu-

ary 2013 Erdoğan Bayraktar, Minister of 

Environment and Urban Development 

participated
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Epo Yapı Kimya, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Karayol-
ları 1. Bölge Müdürlüğü’nde Betonda Durabilite ve Yeni 

Beton Teknolojileri Semi-
nerleri düzenledi.

22 Şubat 2013 tarihin-
de  Ankara’da Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nde ve 
24 Ocak 2013 tarihinde 
İstanbul’da Karayolları 
1.Bölge Müdür-lüğü’nde 
gerçekleşen seminerler 
Epo Yapı Kimya Genel 
Müdür Yardımcısı İnşaat 
Yüksek Mühendisi Ertan 
Karakaş ve eşliğindeki 

teknik kadro tarafından verildi. Seminerlerde; Betonda 
durabilite, ileri ve kaliteli beton döküm teknikleri, Köp-
rü, viyadük ve tünellerin izolasyonu ve korunması, Ko-
rozyon koruma ve onarım yöntemleri, EPO Yapı Kimya 
tarafından tamamlanmış ve devam eden birkaç durum 
çalışması, Van-Bahçesaray Karapet Geçidi Kar Tüneli 
İnşaatı, İstanbul Haliç Köprüsü 1040mm Hareket Kapasi-
teli Genleşme Derzinin Yenilenmesi ve Kullanılan Yüksek 
Akışkanlı, Hızlı Priz Alan ve Kendiliğinden Yerleşen C100 
Özel Tamir Betonu, Köprü, viyadük ve tünellerin depreme 
karşı güçlendirilmesi, Sanat yapılarında pratik genleşme 
derzi uygulamaları (trafiği kesmeden) konuları ele alındı. 
Özellikle yapılan uygulamaların resim ve video görüntüle-
ri konunun anlaşılması açısından fayda sağladı.

Epo Yapı Kimya 

Betonda Durabilite ve 

Yeni Beton Teknolojileri 

Seminerleri Düzenledi

THBB Laboratuvarı’nda 

“NT Build 492 Hızlı Klor 

Geçirgenliği Deneyi”nin 

Yapılmasına Başlandı

Epo Yapı Kimya holds 

Durability in Concrete 

and New Concrete 

Technologies Seminars  

Epo Yapı Kimya has held Durability 
in Concrete and New Concrete Tech-

nologies Seminars in the Highways 
Directorate General and Highways 1st 

Regional Directorate. 

Türkiye Hazır Beton Birliği Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda “NT 
Build 492 Hızlı Klor Geçirgenliği Deneyi”nin yapılmasına başlandı.

NT Build 492 Hızlı Klor Geçirgenliği Deneyi, betonun içerisine klor 
difüzyonu katsayısının belirlenmesi için yapılan, betonda uzun 
süreli dayanıklılık deneyidir. Deneyin asıl amacı hızlı yaşlandırma 
yapılarak klor iyonlarının beton içerisinde difüzyon miktarının ta-
yin edilmesidir.

Bilindiği üzere betonarme yapılarda beton içerisinde çelik donatılar 
bulunmaktadır. Özellikle köprü ayakları gibi su altı yapılarda ortam-
daki klor iyonları, beton içerisine nüfus 
ederek demir donatının korozyonuna se-
bep olmaktadır. Bu etki betonun kullanıl-
dığı, nem oranının yüksek olduğu ortam-
larda da geçerli olmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında üretilen betonun difüzyon 
katsayısı ne kadar düşük olursa beto-
narme yapının çevresel etkilerden zarar 
görme olasılığı o kadar düşük olacaktır. 
Bu deney, betonun üretilmesi aşamasın-
da olumsuz ortam şartlarındaki uzun sü-
reli dayanıklılığın önceden tahmin edile-
rek çevresel şartlara uygun beton dizayn 
edilmesine olanak sağlayacaktır.

Conduct of “NT Build 

492 Speed Chlorine 

Permeability Test” 

starts in THBB 

Laboratory

In the Turkish Ready Mixed 

Concrete Association’s Building 

Materials Laboratory, conduct of 

“NT Build 492 Speed Chlorine 

Permeability Test” was started. NT 

Build 492 Speed Chlorine Perme-

ability Test is the experiment of long 

term durability in concrete for the 

determination of the chlorine diffu-

sion coefficient into concrete. 
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İstanbul Modern’in yeni sergisi “Modernlik? Fransa ve 
Türkiye’den Manzaralar”, modernleşmenin günümüz 
sanatına olan etkilerini araştırıyor. 16 Ocak- 16 Mayıs ta-
rihleri arasında sürecek sergi, sanatçıların modernleş-
meyle hesaplaşmalarını ve bugün hala gündemde olan 
modernlik olgusunu ele alıyor. Çelenk Bafra ve Levent 
Çalıkoğlu’nun küratörlüğünü üstlendiği Modernlik? 
Fransa ve Türkiye’den Manzaralar 11 sanatçının 17 ese-
rine yer veriyor.
Görsel sanatların bir yandan eleştirdiği öte yandan sa-
yısız araştırma alanı açan bir kaynak olarak gördüğü 
modern hayatın dinamiklerine odaklanan sergide Nevin 
Aladağ, Fikret Atay, Kader Attia, Ayşe Erkmen, Cyprien 
Gaillard, Thomas Hirschhorn, Pierre Huyghe, Chris Mar-
ker, Sarkis, Hale Tenger ve Nasan Tur yer alıyor.
Dünya, sosyo-ekonomik yapıların dönüştüğü, teknoloji 
ve sosyal medya kullanımının iç içe geçerek karmaşık 
ilişkiler oluşturduğu bir dönemden geçiyor. Modern-
lik? Sergisi ise, modernliğin geride bıraktığı tortuların 
hayatımıza nasıl sızdığını ortaya çıkarmaya çalışıyor.  

Türkiye’nin modernleşme 
sürecindeki rol modelle-
rinden olan Fransa’dan ve 
Türkiye’den sanatçılara 
yer veren sergi, modernli-
ğin farklı biçimlerde sürekli 
karşımıza çıkan kalıntıla-
rının bugünü ve geleceği 
nasıl dönüştürebileceğini 
tartışmaya açıyor.
Fransa ve Türkiye’den sa-
natçılara yer veren ser-
gi, yirmi birinci yüzyılda 
modernliğin algılanışını 
sorgulayan çalışmalardan 
oluşuyor. Sergi, sanatçıla-
rın modernliğe yaklaşım-
larının değerlendirilmesi 
için fırsat yaratırken, este-
tik anlayışı, toplumsal okumalar ve ütopyalara dair yeni 
önerilerin belirlenmesini sağlıyor.
Modernliğin hayatımız üzerine yansıyan etkileri
Modern hayatın günümüz dünyasına yansıyan olumlu 
ve olumsuz dinamiklerini bugünün açısından değerlen-

diren sergi, yaşadığımız 
dünyanın bütün ilişkile-
rine sinen modernist 
yapının sanatçılar tara-
fından nasıl eleştirildi-
ğini ve yorumlandığını 
araştırıyor. Sergi, mo-
dern hayatın dönüş-
türdüğü kent kültürü, 
modernliğin sosyal, 
kültürel, ekonomik, po-
litik etkileri ve modern-
lik idealleri arasında 
var olan ütopya üzeri-
ne sanatçılar tarafın-
dan yapılan yorumlara 
odaklanıyor.

“Modernity? Views from 

France and Turkey” 

Exhibition 

Istanbul Modern’s new exhibition “Mo-

dernity? Views from France and Turkey” 

is scrutinizing the impacts of modernism 

on the art of present times. The exhibi-

tion that will be ongoing between the 

dates of 16 January and 16 May addresses 

to the reckoning of artists with modern-

ism and the issue of modernity that is 

still on the agenda. The Modernity? 

Views from France and Turkey Exhibi-

tion whose curatorship was undertaken 

by Çelenk Bafra and Levent Çalıkoğlu 

includes the 17 works of   11 artists from 

France and Turkey.

ART SANAT
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Sorular ve Yanıtlarıyla Beton

Turhan Y. Erdoğan ve Sinan T. Er-
doğan tarafından hazırlanan bu ki-

tap, THBB tarafından yayınlanan 
ve betonu oluşturan malzemelerin 
özeliklerinin anlatıldığı Sorular ve 
Yanıtlarıyla Beton Malzemeleri ki-
tabından 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 Tok-
yay ve Prof. Dr. Mehmet Uyan tara-
fından hazırlanan bu yayın, Agrega, 
Çimento, Beton, Hazır Beton ve Be-
tonda Kalite Denetimi ana başlıkla-
rından oluşmaktadır. Bu kitap, Mes-

lek 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, karışımla-
rın 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, beto-

nun 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 ki-
tabı, betonu oluşturan malzemele-
rin 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 kalı-
cılık 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
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