
25. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
THBB’nin

Yapıldı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)’nin 25. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı, 10 Mart 2012 tarihinde yapıldı.
Birlik merkezinde yapılan Genel Kurulda, Divan Başkanlığı’na 
Cemalettin Danış, Başkan Vekilliği’ne Ziya Akagündüz ve Ka-
tip Üyeliğe Erdem Tandırlı seçildi. 

Genel Kurulda konuşan THBB Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Güleryüz, THBB’nin üyeleri sayesinde saygın bir kuruluş ola-
rak güvenli adımlarla yoluna devam ettiğini, deprem gerçe-
ğiyle yaşayan ülkemizde, bunun çözümü için hazır betonun 

THBB holds 25th Regular 
General Assembly

25th Ordinary General Meeting of Turk-

ish Ready Mixed Concrete Association 

(THBB) has been held on March 10, 2012.

In the General Meeting, which has been 

held in the main office of the Association, 

Cemalettin Danış has been elected as the 

Council Chairman, Ziya Akagündüz has 

been elected as the Vice President and Er-

dem Tandırlı has been elected as the clerk.

THBB Board Chairman Ayhan Güleryüz 

has made a speech in the General Meeting 

and stated that THBB is proceeding on 

its way slowly but surely as a respectable 

association, thanks to its members, and he 

also stated that ready mixed concrete is one 

of the most significant materials against 

earthquakes. 

en önemli malzemelerden biri olduğunu söyledi. Hazır beton 
üretiminin çok meşakkatli olduğuna dikkat çeken Ayhan Gü-
leryüz, 1 metreküp beton üretirken 2400 kg civarında bir mal-
zemenin karıldığını, mikserlerle taşındığını, pompalarla inşa-
atlara döküldüğünü söyledi.

Van depreminin Türkiye’de deprem gerçeğini bir kez daha göz-
ler önüne serdiğini ifade eden Ayhan Güleryüz, sözlerine şöy-
le devam etti: “Van’a biz 
de heyet yolladık. Orada-
ki betonların C8-9’lar se-
viyesinde olduğunu gör-
dük. Daha önceki dep-
remlerde de yaptığımız 
araştırmalarda aynı dü-
şük kaliteli betonlarla 
karşılaştık. Deprem ger-
çeğinin altında yatan de-
netimsizlik ve kalitesizlik-
tir.  Türkiye’de 19 milyon 
konut var. 8 milyon ko-
nut depreme karşı daya-
nıklı değil. Bu konutların 
kentsel dönüşüm altında 
yenilenmesi gerekmek-
tedir. Yaklaşık 24 milyon 
vatandaşımız deprem 
riskiyle karşı karşıyadır. 
Depreme karşı hep birlik-
te THBB’nin ve KGS’nin 
denetimi altında müca-
dele etmekteyiz. Üretti-
ğimiz her bir metreküp betonla bir can kurtarıyoruz. Yapılan 
her yeni bina ile depreme hazırlanıyoruz.”

Birliğin saygınlık çıtasının yükselmesinde ve depreme karşı 
mücadelede THBB’nin üyeleri ile birlikte çalıştığını belirten 
Ayhan Güleryüz, Birliğin, Türkiye unvanını Bakanlar Kurulu 

Ayhan Güleryüz 
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kararıyla aldığını, buna yakışır şekilde üye profilini ve sayısını 
artırmanın birinci misyonları olduğunu söyledi.

Türkiye’de yılda 88 milyon metreküp hazır beton üretildiğini 
açıklayan Ayhan Güleryüz, şöyle konuştu: “Birliğe üye 77 fir-
ma 60 milyon metreküpünü dökmektedir. Geri kalan 30 mil-
yon metreküpü üreten firmaları Birliğimizin çatısı altına almak 
istiyoruz. Üye olanları, KGS ile yılda 3 kez denetleyebiliyoruz. 
Bakanlık ile görüşmelerimizde taleplerimizi ilettik, hazır beto-
nu denetlemek istiyoruz. THBB’ye üye olmayan firmaları da 
üyeliğimize davet ediyoruz. Van’da 7 tane, Erciş’te 3 tane ol-
mak üzere toplam 10 betoncu var. Hiçbiri üyemiz değil. Bunlar 
üyemiz olsa denetleyebilirdik. Bakanlıktan, THBB üyelerinden 
beton alınmasını zorunlu hale getirmesini istiyoruz.”

Beton 2011 Kongresi ve Fuarı’nın başarıyla yapıldığını söy-
leyen Ayhan Güleryüz, 2015 yılında ERMCO Kongresi ve 
Fuarı’nı ülkemize getirmek için çalıştıklarını, yurt içinde oldu-
ğu kadar yurtdışında da aktif olarak Birliği yukarı taşımak is-
tediklerini ifade etti.

88 milyon metreküp hazır beton üretimi ile Türkiye’nin Avru-
pa birincisi olduğunu açıklayan Ayhan Güleryüz, “Türkiye’den 
sonra İtalya, Almanya ve İspanya geliyor. Dünyada 3,5 milyar 
ton çimento üretiliyor. Bunun yüzde 57’si olan 1,7 milyar to-
nunu Çin üretiyor. Türkiye, 63 milyon ton çimento üretimi ile 
dünya 4.’sü. Dünyada da 6 milyar metreküp beton üretiliyor. 
Betonda da dünya 4.’süyüz.” diye konuştu.

Erdem Tandırlı, Cemalettin Danış, Ziya Akagündüz 
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Turkish Ready Mixed 
Concrete Association 

will Grant Architecture 
Awards

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion (THBB) which works for correct 

concrete applications in constructions and 

for the production of concrete in accor-

dance with the standards, is organizing 

the third architecture competition with the 

organizational support of Chamber of Ar-

chitects Istanbul Buyukkent Branch. With 

this architecture competition, THBB aims 

to promote aesthetic and correct concrete 

applications in architectural aspects.  

Türkiye Hazır Beton Birliği 
Mimarlık Ödülleri Verecek

Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve 
inşaatlarda doğru beton uygulamalarının sağlanması için 
çalışan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin düzenleme desteği 
ile üçüncü mimarlık yarışmasını düzenliyor. THBB, 
mimarlık yarışması ile mimari açıdan estetik ve doğru 
beton uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği Mimarlık Ödülleri ilk kez 2004 yı-
lında THBB’nin 15. Yılı kutlamaları çerçevesinde verildi. Be-
tonarme yapıların mimarlarının ikinci kez ödüllendirildiği ya-
rışma ise 2008 yılında THBB’nin 20. kuruluş yıl dönümün-
de, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 
düzenleme desteği ile yapıldı. Gelenekselleşen THBB Mimar-
lık Ödüllerinin üçüncüsü 2012 yılında yine TMMOB Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin düzenleme desteği ile 
gerçekleştirilecek. 

THBB, bu ödüllerle yapılarında beton kullanımının düze-
yi, yerindeliği ve farklı malzemelerle birlikteliğini mima-
ri tasarım kaygısı ile yorumlayan, yaşama geçiren mimar-
ları ödüllendirerek mimarlık ortamını desteklemeyi amaçlı-
yor. Değerlendirme, yapı, yapı grupları, mühendislik yapıla-
rı, iç mekân uygulamaları ve açık alan düzenlemelerini, be-
tonu taşıyıcı rolü ile birlikte ve/veya bunun dışında fark-
lı kullanım düzeyleri ile yorumlayan yapıtları da kapsıyor.  

Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülke olmakla birlik-
te yaşanan depremler betonun depreme dayanımı açısından 
doğru kullanılmadığını acı bir şekilde göstermiştir. Betonun 
doğru kullanılmaması gider artırıcı bir etken olarak da kar-
şımıza çıkıyor. THBB kuruluş amacı uyarınca betonun doğ-
ru kullanılmasının önemini vurgulamak için bir dizi prog-
ram gerçekleştirmiştir. Betonun doğru ve yerinde kullanımı-
nı özendirmek, malzeme seçimi ve mimari üretim sürecinde 
yaşanılır çevreler ve estetik duyarlılığı olan yapı örneklerini 
ödüllendirerek desteklemek, Türkiye Hazır Beton Birliği Mi-
marlık Ödüllerinin temel amacı.

THBB 2012 Mimarlık Ödülleri Yarışması’na, 1 Ocak 2008 tari-
hinde sonra tamamlanmış ve şartnamede belirtilen diğer nite-
liklere sahip yapılar katılabilecek. Yarışmaya katılmak için baş-
vuru sahiplerinin yapıtlarının projelerini, 30 Eylül 2012 tarihi-
ne kadar teslim etmiş olması gerekiyor. Yarışmada en iyi ya-
pının müellifi mimara ya da 
mimarlara ‘Büyük Ödül’ ve-
rilecek. Ayrıca, beş yapının 
müellifi mimar ya da mimar-
lara da ‘Eşdeğer Ödül’ veri-
lecek. THBB, ödüllendirme-
ye katılan eserler arasından 
seçilecek ve sayısı Seçici 
Kurul tarafından belirlene-
cek eserleri sergileyecek ve 
‘Türkiye Hazır Beton Birli-
ği Mimarlık Ödülleri’ katalo-
ğunda yayınlayarak, mimar-
lık ortamına sunacak. Kaza-
nanlar, 1 Kasım 2012 tarihin-
de açıklanacak. Ödüller ise 
2012 Kasım ayında belirle-
necek bir tarihte törenle ve-
rilecek ve arkasından sergi 
açılışı gerçekleştirilecek. Sergi, Mimarlar Odası ile yapılacak 
bir program çerçevesinde diğer illerde de sergilenecek. 

THBB 2012 Mimarlık Ödülleri Yarışması’nın Seçici Kurulu, Meh-
met Konuralp, Nesrin Yatman, Tülin Hadi, Durmuş Dilekçi, Bo-
ran Ekinci, Özgür Bingöl, Sema Özsaruhan’dan oluşuyor.
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Ödüllerle ilgili daha detaylı bilgi, duyuru ve başvuru formu www.thbb.org ve www.mimarist.org/thbb2012mimarlikodulleri 
adreslerinden alınabilir.

1. Mimarlar Odası’na kayıtlı ve üyeliğini sürdüren her mimar, 
Türkiye’de tasarlanmış ve uygulanmış yapılarıyla ödüllere 
katılabilir.

2. Organizasyon Komitesi, katılımcı davetinde bulunabilir ya 
da herhangi bir mimarın önerisi üzerine yarışmacı davet ede-
bilir. 

3. Sergiye katılacak yapıt, Mimarlar Odası Onur Kurulu’nca 
verilmiş bir cezanın konusu olmamalıdır.

4. Sergiye katılacak yapıt, Mimarlar Odası’nca kazanılmış 
aleyhte bir yargı kararının konusu olmamalıdır.

5. Ruhsatsız yapılar ve Mimarlar Odası mesleki denetim ona-
yına sunulmamış yapılar ödüle katılamazlar.

6. Mimarlar Odası MD ÇED raporu yazılmış projeler, ödüle 
katılamaz ve aday gösterilemezler.

7. Her mimar uygulanmış yapıtlarına ilişkin en çok 3 projey-
le, her bir proje için de en çok 4 panoyla katılabilir.

8. Yapıların 1 Ocak 2008 tarihinden sonra tamamlanmış ol-
ması ve daha önceki ödüllendirmeye başvurulmamış olma 
şartı aranacaktır. 

9. Başvuru sahiplerinin 30 Eylül 2012 tarihine dek yarışma 
raportörlüğüne yapıtlarının projelerini teslim etmeleri gerek-
mektedir.

10. Katılımcılar gönderdikleri her yapıt için ayrı başvuru for-
mu doldurmak ve ayrı bir dosya hazırlamak durumundadır. 
Dosyada kataloğun hazırlanması için gerekli olan, yapıta iliş-
kin fotoğraf, yazılı-çizili bilgilerin yer aldığı CD, A4 ya da A3 
formatında baskılar yer alacaktır.

11. Görsel dokümanlar minimum 300 dpi çözünürlükte, en az 
20 cm eninde, TIFF veya JPEG formatındaki dosyalarda, ya-
zılı dokümanlar ise MS Word formatında CD’de sunulmalıdır. 
Dosyasız gönderilen çalışmalar elenmiş sayılacaktır.

12. Panoların sergilenme, taşınma ve korunma kolaylığı için, 
aşağıda belirtilen teknik özelliklere uygun düzenlenmesi ge-
rekmektedir:

- Panolar (rulo) 58 x 160 cm boyutlarında “plotter çıktısı” 
olarak teslim edilecektir. 120/130 gramlık ‘coated paper’ cin-
si plotter kâğıdı tercih edilmelidir. Ayrıca pano tasarımları 
CD’de PhotoShop, Freehand vb formatta yer almalıdır.

- Panolar ekte sunulan format doğrultusunda düzenlenmeli-
dir. Format için www.mimarist.org/thbb2012mimarlikodulle-
ri  adresine bakınız.

13. Panoların sergilenecek duruma getirilmesi için ön ve arka 

yüzlerinin polyester ile kaplanması ve diğer işlemler rapor-

törlük tarafından yapılacaktır.

14. Kargo ile gönderilen panolar teslim tarihinde iletişim ad-

resine ulaşmış olmalıdır.

15. Başvuru için herhangi bir ödeme söz konusu değildir.

16. Yarışmaya gönderilen görsel, pano vb malzemelerin ya-

yın, kullanım ve sergileme hakları yalnızca THBB ve Mimarlar 

Odası’na aittir. Pano ve CD’ler, THBB ve Mimarlar Odası arşi-

vinde saklanacaktır. 

17. Katılımcılar yarışmaya katılmakla şartname hükümlerini 

olduğu gibi kabul etmiş sayılırlar.

Asıl Seçici Kurul Üyeleri

Mehmet Konuralp / Mimar

Nesrin Yatman / Mimar 

Tülin Hadi / Mimar

Durmuş Dilekçi / Mimar

Boran Ekinci / Mimar

Özgür Bingöl / Mimar 

Sema Özsaruhan / Mimar

2012 Mimarlık Ödülleri Takvimi

Duyuru tarihi: 1 Şubat 2012

Son başvuru ve teslim tarihi: 30 Eylül 2012 

Kazananların açıklanması: 1 Kasım 2012 

Ödül töreni, sergi: Kasım 2012

Yarışma Sekreteryası

Türkiye Hazır Beton Birliği 

2012 Mimarlık Ödülleri Raportörlüğü

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Kemankeş Cad. No: 31 Karaköy-Beyoğlu 34425 İstanbul

Tel: 0212 251 49 00

Faks: 0212 251 94 14

e-posta: thbbmimarlikodulleri@mimarist.org

Web: www.mimarist.org/thbb2012mimarlikodulleri

 www.thbb.org

Türkiye Hazır Beton Birliği Mimarlık Ödülleri
Katılım Koşulları
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 

Yönetim Kurulu üyelerinden olu-

şan bir heyet 23 Şubat 2011 tari-

hinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 

Başkanı Ahmet Haluk Karabel’i 

Ankara’da bulunan TOKİ merkez 

binasında ziyaret etti.

Türkiye Hazır Beton Birliği heye-

tinde, THBB Yönetim Kurulu Baş-

kanı Ayhan Güleryüz, THBB Yö-

netim Kurulu Üyeleri Cüneyt Er-

tuğrul, Yavuz Işık, Mehmet Ali 

Onur, Onurhan Kiçki, Kenan Kur-

ban; THBB Denetim Kurulu Üyele-

ri Mustafa Ulucan, Sadık Kalkavan, 

THBB Murakıp Danışmanı Ferruh 

Karakule ve THBB Genel Sekrete-

ri Dr. Tümer Akakın yer aldı. 

THBB heyeti ve TOKİ Başkanı Ah-

met Haluk Karabel’in gündemin-

de geride bıraktığımız 2011 yılının 

hazır beton sektörü açısından ve-

rileri, mevcut durumu, sektörün 

2012 yılına ait beklentileri önce-

lik kazandı. Deprem bölgesi olan 

Türkiye’de kaliteli hazır beton kul-

lanımının öneminin altının çizil-

diği görüşmede Van Depremi ve 

TOKİ’nin Van’da yapımını sürdür-

düğü konutlar hakkında da görü-

şüldü. THBB heyeti, toplantı so-

nunda THBB’nin TOKİ ile birlik-

te yapılabilecek çalışmalar ile ilgi-

li önerilerinin bulunduğu bir dos-

ya sundu. 

Türkiye Hazır Beton Birliği 
TOKİ Başkanı’nı ziyaret etti

Turkish Ready Mixed Concrete Associ-
ation has visited the President of TOKI                     

A committee, which included the Board Members of Turkish 

Ready Mixed Concrete Association, has visited the President of 

Mass Housing Administration (TOKI) Ahmet Haluk Karabel 

in February 23, 2012 in the central office of TOKI in Ankara.

In the agenda of THBB committee and President of TOKI 

Ahmet Haluk Karabel, the data of 2011 in terms of ready 

mixed concrete  sector, current condition and the expecta-

tions for 2012 have been prioritized. In the meeting, where 

the importance of the use of high quality ready mixed 

concrete in Turkey has been emphasized, Van earthquake 

and the dwellings that TOKI has been building in Van have 

been discussed. At the end of the meeting, THBB committee 

has presented a portfolio, which contains some suggestions 

related to the Works that may be carried out together with 

TOKI. 
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