
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Kalite 

Fuar Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen Be-

ton İzmir 2018 Fuarı, hazır beton, çimento, 

agrega ve inşaat sektörlerini İzmir’de bir 

araya getirecek. “Beton İzmir 2018 Hazır Be-

ton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve 

Ekipmanları Fuarı” 25-28 Nisan 2018 tarihle-

ri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek.

İnşaat ve Beton Sektörlerinin Büyük Bu-

luşması: Beton İzmir 2018 Fuarı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yı-

lından bu yana Türkiye’de standartlara uy-

gun beton üretilmesi ve inşaatlarda doğru 

beton uygulamalarının sağlanması için ça-

lışmalar yapmaktadır. THBB bu doğrultuda, 

sektörün gelişmesini ve firmalar arası bilgi 

alışverişini sağlamak, sektörün vizyonunu 

ve yol haritasını belirlemek için inşaat ve beton sektörlerine 

yönelik önemli buluşmalar düzenlemektedir. 1995 yılından 

bu yana 2 uluslararası kongre ve fuar, 5 ulusal kongre ve 9 

ulusal fuar düzenleyen THBB, 2018 yılında 10. Beton Fuarı’nı 

İzmir’de düzenleyecektir.

THBB ve Kalite Fuar Yapım A.Ş. tarafından 25-28 Nisan 2018 

tarihlerinde düzenlenecek olan “Beton İzmir 2018 Hazır Be-

ton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fu-

arı” inşaat ve onun en temel kolu olan hazır beton sektörüyle 

ilgili birçok firmayı İzmir’de buluşturacak. İzmir Gaziemir’deki 

Fuarizmir’de düzenlenecek olan Fuar’da firmalar hızla yerini 

almaya başladı.

Bu yıl onuncusu düzenlenecek olan Fuar’da hazır beton, çi-

mento, agrega ve inşaat sektörleri ile ilgili son teknolojik 

ürünler, araç, makine, ekipman, hizmet ve donanımlar ser-

gilenecek. Fuar hazır beton sektörüyle ilgili 

her kesimin buluştuğu ortak bir platform 

olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl 

da Fuar’da katılımcılar son teknoloji ürün-

lerini ziyaretçilere sunacak. Fuar’da hazır 

beton ve çimento ekipmanlarının yanı sıra 

beton santralleri, iş makineleri, kamyon ve 

çekiciler, transmikserler, pompalar, kalıp 

sistemleri, vinçler, çeşitli beton kimyasalla-

rı, otomasyon sistemleri, lastik ve akaryakıt 

ürünleri, sektörel makineler başta olmak 

üzere çok geniş bir ürün yelpazesi beton ve 

agrega üreticilerine ve inşaat yapımcılarına 

sunulacak. Fuar, ekonominin lokomotifi inşa-

at ve onun en temel kolu hazır beton ile ilgili 

sektörlerden birçok firmayı aynı çatı altında 

buluşturacak. Avrupa Hazır Beton Birliği 

(ERMCO), Ankara Sanayi Odası (ASO), Anka-

ra Ticaret Odası (ATO), Ege Bölgesi Sanayi 

Odası (EBSO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), İz-

Beton İzmir 2018 Fuarı,

İnşaat ve Hazır Beton Sektörlerini

İzmir’de Buluşturacak

Beton Izmir 2018 

Exhibition to 

bring together 

the Construction  

and  Ready Mixed  

Concrete  Sectors in 

Izmir

Organized by Turkish Ready 

Mixed  Concrete Association 

(THBB) and  Kalite Fuar Yapım 

A.Ş., Beton Izmir  2018 Exhibition 

will bring together the ready mixed  

concrete, cement, aggregate, and  

construction  sectors in Izmir. 

“Beton Izmir  2018 Ready Mixed  

Concrete, Cement, Aggregate, 

Construction  Technologies  and  

Equipment   Exhibition” will take 

place in Izmir on April 25-28, 2018.

Beton İzmir 2018 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı

25-28 Nisan 2018

Fuarizmir, Salon C, Gaziemir / İzmir
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Turkish Ready Mixed  Concrete Association 

(THBB) has been working on the production of 

concrete in compliance with the standards  in Tur-

key since 1988 and on ensuring accurate concrete 

implementations are conducted in constructions. 

Accordingly, THBB is holding significant meet-

ings for the construction  and  concrete  sectors 

to ensure the development of the sector and 

information exchange between companies and to 

determine the vision and roadmap of the sector. 

Having organized 2 international  congresses and  

exhibitions, 5 national  congresses,  and 9 national 

exhibitions since 1995, THBB will held the 10th  

concrete exhibition 2018 in Izmir.

mir Ticaret Odası (İZTO), İnşaat Mü-

hendisleri Odası (İMO), Çevre Dostu 

Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Tür-

kiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 

Derneği (İMSAD), Türkiye İnşaat Sa-

nayicileri İşveren Sendikası (İNTES), 

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ve 

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisli-

ği Derneği (YDDMD) tarafından des-

teklenen Beton İzmir 2018 Fuar’ını 

önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa, 

Asya, Afrika ve Orta Doğu’dan çok 

sayıda profesyonel katılımcı ziyaret 

edecek.

Fuar hakkında bilgi almak için

www.betonfuari.com adresini ziyaret 

edebilirsiniz.

Fuarda yer almak için 

0212 3931390 – 0212 2206257 no’lu 

telefonlardan Kalite Fuarcılık Yapım 

A.Ş.yi arayabilir veya

info@kalitefuarcilik.com adresine 

yazabilirsiniz.

FUAR YERİ

“Fuarizmir”, Salon C, Gaziemir / 
İzmir
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Türkiye Hazır Beton Birliği, üye firmaların 18 binden fazla per-

sonelini iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmeyi hedefliyor. 

Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaatlarda 

doğru beton uygulamalarının sağlanması için 29 yıldır çalışan 

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), iş sağlığı ve güvenliği konu-

sunda önemli bir gelişmeye daha öncülük ediyor. Bugüne ka-

dar kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, 

eğitim ve sürdürülebilirlik konularında 

hazır beton ve ilgili sektörlere öncülük 

eden Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 

hazır beton sektörüne özel iş sağlığı ve 

güvenliği eğitim materyali hazırladı.

Türkiye’de standartlara uygun beton 

üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton 

uygulamalarının sağlanması için çalı-

şan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 

beton ve ilgili sektörlerin gelişimine yö-

nelik faaliyetlerine devam ediyor. Kalite, 

çevre, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim ve 

sürdürülebilirlik uygulamalarıyla ha-

zır beton sektörünün gelişimine büyük 

katkı sağlayan THBB, kuruluşundan 

bu yana örnek çalışmalara imza atıyor. 

THBB son olarak, üye firmaların tesisle-

rindeki tüm çalışanların özel bir iş sağlı-

ğı ve güvenliği eğitiminden geçirilmesi hedefiyle yola çıktı. Bu 

kapsamda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile uyum-

lu hazır beton sektörüne yönelik temel iş sağlığı ve güvenliği 

eğitim içeriği hazırlandı. Hazırlanan eğitim dokümanları ve 

ekleri 30 adet video ile zenginleştirilerek daha verimli hale ge-

tirildi. Hazır beton sektörüne özel bu içeriğin hazırlanmasının 

ardından THBB, “6331 Sayılı İSG Kanunu Kapsamında Temel 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” kapsamında “Hazır Beton Sek-

törüne Yönelik İSG Eğiticisinin Eğitimi Semineri” düzenleye-

cek. THBB tarafından hazırlanan özel eğitim içeriği kullanıla-

rak ekim ayından itibaren 3 ayrı gruba birer günlük eğiticinin 

eğitimi semineri verilecek. Düzenlenecek özel eğitimlerle üye 

firmaların hazır beton tesislerinde iş sağlığı ve güvenliğinden 

sorumlu personellerin eğitilmesi ve bu eğitmenlerin çalıştık-

ları tesislerdeki personeli bu özel içeriği kullanarak eğitmesi 

hedefleniyor. Yapılan çalışma sonunda Türkiye Hazır Beton 

Birliği üyesi 87 firmanın 18 binden fazla çalışanı iş sağlığı ve 

güvenliği konusunda eğitilmiş olacak.

THBB’nin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmalarıyla 

ilgili değerlendirmelerde bulunan Avrupa Hazır Beton Birliği 

(ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “THBB 

olarak kalite, çevre, eğitim ve sürdürülebilirlik konularında 

çalışmalarımızı sürdürürken, sektörü-

müzde iş sağlığı ve güvenliği konularına 

dikkat çekmek için de çalışmalar gerçek-

leştiriyoruz. 2010 yılından bu yana hazır 

beton sektöründe iş kazalarını önlemek 

ve farkındalığı artırmak amacıyla üyele-

rimizin katıldığı Mavi Baret İş Güvenliği 

Yarışmalarını düzenliyoruz. Son olarak, 

üye firmaların tesislerindeki tüm çalı-

şanların özel bir iş sağlığı ve güvenliği 

eğitiminden geçirilmesi hedefiyle yola 

çıktık. Bu kapsamda 6331 Sayılı İş Sağlı-

ğı ve Güvenliği Kanunu ile uyumlu hazır 

beton sektörüne yönelik özel bir temel 

iş sağlığı ve güvenliği eğitim içeriği ha-

zırladık. Hazır beton sektörüne yönelik 

olarak eğitim dokümanı hazırlanması ve 

sonrasında eğitim verilmesi vesilesiyle 

sektörümüzde iş sağlığı ve işçi güvenliği 

uygulamaları konusundaki hassasiyeti artırmayı ve insana ve-

rilen değerin altını çizmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmamız hazır 

beton ve ilgili sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları-

nın artmasına katkı sağlayacak.” dedi.

Vocational health and safety 

training from Turkish Ready 

Mixed  Concrete Association 

with the focus on the ready 

mixed concrete sector  

Turkish Ready Mixed  Concrete Associa-

tion is aiming to train more than 18 thousand 

employees of its member firms on vocational 

health and safety. Having worked on the 

production of concrete in compliance with the 

standards in Turkey and on ensuring accurate 

concrete implementations are conducted in 

constructions for 29 years, Turkish Ready 

Mixed Concrete Association (THBB) is 

pioneering another development in terms of 

vocational health and safety. 

Türkiye Hazır Beton Birliğinden hazır beton 
sektörüne özel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 

ETKİNLİKLER ACTIVITIES

16 HAZIR BETON   Eylül - Ekim • 2017 • September - October



Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından Malatya’da “Be-

ton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları Semineri” dü-

zenlendi.

2017 yılında İstanbul, Gaziantep, Samsun ve Bodrum’da düzen-

lenen seminerler dizisinin beşincisi 22 Eylül 2017 tarihinde Ra-

mada Plaza Malatya Altın Kayısı Otel’inde yapıldı. Seminer’de 

Türkiye’de ve dünyada hazır beton sektöründeki son gelişmeleri 

aktaran THBB Genel Sekreter Yardımcısı 

Aslı Özbora Tarhan: “Hazır beton sektörü 

109 milyon metreküplük üretim ve 16 mil-

yar TL’nin üstünde gelir hacmiyle inşaat 

sektörünün en önemli parçasıdır. Türki-

ye, beton üretiminde 2009’dan bu yana 

Avrupa’nın lideriyken, Çin ve ABD’nin ar-

dından dünyanın üçüncü en büyük hazır 

beton üreticisidir. Hazır beton sektörü, 

bu performansı ve 38 bini aşan istihdam 

hacmiyle ülke ekonomisine büyük katkı 

sağlamaktadır. THBB olarak kaygımız 

sadece kaliteli beton üretimini artırmak 

değil, aynı zamanda betonun güvenli, 

sağlam ve çevre dostu bir malzeme oldu-

ğunu göstermektir. Beton uzun ömürlü 

ve sürdürülebilir bir malzemedir. Döküm 

ve şekil verme kolaylığının sağladığı avantajla estetik çalışma-

larda kolaylıkla kullanılabilmektedir. THBB olarak, betonu yanlış 

kullanımdan kaynaklı oluşan kötü algıdan kurtarmak, gerçekten 

hak ettiği değeri gören bir malzeme haline getirmek istiyoruz.” 

dedi. 2016 yılında THBB Başkanı Yavuz Işık ile ERMCO Başkan-

lığının Türkiye’ye taşındığı ifade eden Aslı Özbora Tarhan: ”Bu 

başarı ulusal olarak ülkemizin saygınlığına saygınlık katmanın 

dışında sektörümüz için çok önemli gelişmelere de zemin ha-

zırlamıştır. Bu gelişmelerden, ülkemiz ve hazır beton sanayimiz 

için çok büyük bir adımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye 

Hazır Beton Birliği olarak ‘The Concrete Sustainability Coun-

cil - Beton Sürdürebilirlik Konseyinin’ kurduğu ‘Beton Sorumlu 

Kaynak Kullanımı Belgelendirme Sistemi’nin ‘Bölgesel Sistem 

Operatörü’ olmaya hak kazandık. Aynı zamanda THBB Kalite 

Güvence Sistemi de bu sistem içerisinde görev alacak ‘Belge-

lendirme Kuruluşu’ olmuştur. Hazır Beton tesislerinin sorumlu 

kaynak kullanımı açısından performanslarını değerlendirebile-

cekleri formu Türkçeye çevirdik. Beton Sürdürebilirlik Konseyi 

(CSC) web sitesinde bulunan Türkçe form ile sorumlu kaynak 

kullanımı açısından hazır beton tesislerinizin ön değerlendir-

mesini hızlıca ücretsiz olarak yapabilirsiniz. ‘Sorumlu Kaynak 

Kullanımı Belgesi’ almak isteyen firmalar Beton Sürdürebilirlik 

Konseyi Bölgesel Sistem Operatörü olan Türkiye Hazır Beton 

Birliğinin çalışmalarının tamamlanmasının ve sistemin ülkemiz-

de aktif hale gelmesinden sonra Beton 

Sürdürebilirlik Konseyi Belgelendirme 

Kuruluşu olan Kalite Güvence Sistemine 

başvuruda bulunabilecek.” dedi.

İTÜ İnşaat Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. 

Mehmet Ali Taşdemir Seminerde, beton 

bileşenleri, betonun üretimi, yerleştirilme-

si ve bakımı ile ilgili bilgiler vererek “Günü-

müzde beton alıcısı sadece basınç dayanı-

mını ve işlenebilirliği değil betonun daha 

ileri düzey teknik özelliklerini bildirerek 

hazır beton talebinde bulunabilir.” dedi.

Betonun üretim aşamasından şantiye-

lerde kullanımına kadar kalite denetim-

lerinin nasıl yapılacağı konusunda bilgi 

veren THBB Kalite Güvence Sistemi Di-

rektörü Selçuk Uçar, kentsel dönüşüm 

mevzuatıyla gündeme gelen mevcut yapılardaki beton kali-

tesinin ölçümü konularına değindi. Konuşmasında Kalite Gü-

vence Sisteminin önemine vurgu yapan Selçuk Uçar, “Beton 

kalitesindeki en önemli unsur, beton üretim yerinin ve sistemi-

nin uygun olmasıdır. Bu nedenle beton alırken, betonun KGS 

denetiminden geçmiş olması aranmalıdır.” dedi.

The fifth of THBB’s 2017 

concrete seminars held in 

Malatya   

A “Concrete Technologies and Accurate  Con-

crete  Applications  Seminar” has been held 

by Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion (THBB) in Malatya. Representatives 

of the public institutions and organizations 

in Malatya and surrounding provinces, civil 

engineers, contractors, architects, representa-

tives of the construction inspection entities, 

and authorized personnel of the ready mixed 

concrete facilities participated in the Seminar 

held for quality concrete production and true 

performance of concrete application.

THBB’nin 2017 yılı beton seminerlerinin 
beşincisi Malatya’da yapıldı
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Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) 

inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve 

hizmet sektörlerindeki mevcut du-

rum ile beklenen gelişmeleri ortaya 

koyan “Hazır Beton Endeksi” 2017 

Eylül Ayı Raporu açıklandı. Rapor’da 

bileşik endeks olan Hazır Beton En-

deksi eylül ayında 100,00 değerine 

ulaşarak önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde 0,8 oranında artış gösterdi. 

Hazır Beton Endeksi eylül ayında sek-

törün genel durumunun olumlu oldu-

ğunu ortaya koydu.

Faaliyet Endeksi %1,4’lük artışla en 

fazla artışı gösteren endeks oldu

Hazır Beton Faaliyet Endeksi eylül ayı 

değeri bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4’lük artış ile en fazla 

artış gösteren endekslerden biri oldu. Ankete katılan firmala-

rın %31’i eylül ayında satışlarının arttığını belirtirken satışla-

rında önceki aya göre azalma olduğunu ifade edenlerin oranı 

%40 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerde artış olduğunu dile geti-

renlerin oranı %34 iken, azaldı diyenlerin oranı ise %29 oldu.

Güven Endeksi’nde pozitif artış gözlendi

Hazır Beton Güven Endeksi’nin eylül ayı değeri bir önceki yılın 

aynı ayına göre %0,3 arttı. Bu artış pozitif bir artış olmakla 

birlikte diğer endekslere kıyasla düşük kaldı. Endeksin değe-

rinin eşiğin altında kalması, sektörün ekonomiye olan güvenin 

istenilen düzeyde olmadığını ortaya koydu. Ankete katılanların 

%23’ü yeni istihdamı düşünürken, yeni yatırım düşünenlerin 

oranı ise %17 oldu. Ankete katılan firmaların %31’i tedarikçi-

lere verdiği siparişin önümüzdeki üç ayda artacağını düşün-

düğünü belirtti.

Beklenti Endeksi 0,8 oranında artış gösterdi

İnşaat sektörünün önümüzdeki dönemde gidişatını gösterme-

si açısından önemli olan Hazır Beton Beklenti Endeksi’nin eylül 

ayı değeri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %0,8 oranında 

artış gösterdi. Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını dü-

şünenlerin oranı %32 iken, satışların azalacağını düşünenlerin 

oranı da %32 oldu. Gelecek üç ayda girdi stoklarını artıracağı-

nı söyleyen firmaların oranı ise %37 olarak gerçekleşti. 

Tüm göstergelerde bir önceki ay olan ağustosa göre düşüş ol-

makla beraber, rapor geçen yılın aynı dönemine göre sektör-

deki gelişmelerin pozitif olduğu ortaya koymaktadır.    

Hazır Beton Endeksi önceki yılın aynı ayına göre arttı

Bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi de bu gelişmelerden 

etkilenerek eylül ayında 100,00 değerine ulaştı. Böylece önce-

ki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 oranında artış gösterdi.

“Hazır beton faaliyetinde hareketlilik kesintisiz devam ediyor”

Hazır Beton Endeksi Eylül Ayı Raporu sonuçları ile ilgili görüş-

lerini açıklayan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB 

Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Faaliyet Endeksi’nin eylül 

ayındaki bayram ve sonrasındaki aktif olmayan yaklaşık 10 

günlük bir sürecin etkisiyle düşük olduğunu buna bağlı bileşik 

endeksin de etkilendiği ifade etti.

Hazırlanan raporlara göre yedi aydır kesintisiz bir şekilde hazır 

beton faaliyetinde hareketliliğin devam ettiğine dikkat çeken 

Işık, sektörün önümüzdeki döneme ilişkin beklentisinin pozitif 

yönde olduğunu vurguladı.

Yavuz Işık, rapor ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Temmuz ve sonrasında ağustos ayında Faaliyet Endeksi yük-

seldikten sonra, eylül ayında düşüş göstermiş olmasına rağ-

men halen eşik değerin üzerinde olması, inşaat sektöründe 

ilerlemenin devam ettiğine işaret etmektedir. TÜİK tarafından 

açıklanan milli gelir hesabına göre, yılın ilk çeyreğinde %6’lık 

büyüme rakamını inşaat sektörü ikinci çeyrekte %6,8’e çı-

karmayı başarmıştır. Yılın 3. çeyreğinde inşaat sektörünün 

%6’nın üzerinde bir büyüme ile Türkiye ortalamasının üzerin-

de bir performans göstermesi beklenmektedir.”

Construction sector 

to continue its 

growth performance 

of 6% in Q3 

The “Ready Mixed  Concrete 

Index” 2017 September Report 

of Turkish Ready Mixed  Con-

crete  Association (THBB), 

which reveals the current state 

and expected developments 

in the construction sector and 

related manufacture and service 

sectors, has been announced. 

İnşaat Sektörü 3. Çeyrekte,
%6’lık Büyüme Performansını Sürdürecek
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Komiteleri hazır beton 

sektörünün gelişimi ve sorunların çözümü için çalışmalarına 

devam ediyor. THBB Komiteleri sektörü ilgilendiren gelişme-

leri takip ederek aldığı kararlar ile Yönetim Kurulu’na katkı 

sağlıyor. Bu kapsamda çalışmalarını 

yürüten komitelerden THBB Teknik 

Komite toplantısı 15 Eylül 2017 tari-

hinde, Çevre ve İş Güvenliği Komitesi 

toplantısı ise 27 Eylül 2017 tarihinde 

İstanbul’da THBB’nin merkez binasın-

da yapıldı.

Teknik Komite toplantısında bir önceki 

Komite kararlarının değerlendirilme-

sinin ardından gündemdeki maddele-

rin görüşülmesine geçildi. Toplantıda, 

su yalıtımı/geçirimsizlik sistemleri ve 

katkılarıyla ilgili Katkı Üreticileri Birliği 

(KÜB) tarafından yapılan bilgilendirme 

sunumu, İnşaat Genel Teknik Şartna-

mesi ile ilgili yapılan çalışmalar, THBB 

tarafından düzenlenen “Beton Tekno-

lojileri, Doğru Beton Uygulamaları” 

seminerleri, agrega ocaklarında kurul-

muş beton tesislerinin orman izinleri, 

ERMCO Teknik Komitesi toplantısı, TSE tarafından görüşe 

açılan standartlar serisi konuları görüşüldü. 

Çevre ve İş Güvenliği Komitesi toplantısında bir önceki Ko-

mite kararlarının değerlendirilmesinin ardından gündemdeki 

maddelerin görüşülmesine geçildi. Toplantıda, “Hazır Beton 

Sektörüne yönelik 6331 Sayılı Kanunla 

Uyumlu Temel İş Sağlığı ve İş Güven-

liği Eğitimi” ile ilgili eğiticinin eğitimi 

semineri, ERMCO Sürdürülebilirlik Ko-

mite toplantısı, beton pompa ve trans-

mikserlerinin çalışma saatleriyle ilgili 

yaşanan sorunlar görüşüldü. Komite 

toplantılarında alınan kararlar THBB 

Yönetim Kurulunda görüşülerek kara-

ra bağlanacak.

THBB Komiteleri hakkında

THBB bünyesinde Teknik Komite, Çev-

re ve İş Güvenliği Komitesi, Tanıtım 

ve Halkla İlişkiler Komitesi ve Üye ve 

Dış İlişkiler Komitesi bulunmaktadır. 

THBB’nin Ana Tüzüğü gereği oluştu-

rulan bu komitelerde THBB’nin faali-

yetleri planlanmakta, sektörümüzün 

sorunları tartışılmakta ve çözüm öne-

rileri getirilmektedir. Bu özelliği ile ko-

miteler, Yönetim Kurulu’na yardımcı bir yürütme ve çalışma 

kurulu özelliği taşımaktadır. 

THBB Committees are 

working for the improvement 

of the sector and solution of 

problems 

The Committees of Turkish Ready Mixed 

Concrete  Association  (THBB) keep work-

ing for the improvement of the ready mixed  

concrete  sector and solution of problems. 

THBB’s Committees are providing contribu-

tions to the Board of Directors through the 

decisions they take by keeping track of the 

developments concerning the sector. The 

meetings of two of the committees that act as 

stated above have been held; the meeting of 

the THBB Technical Committee was held on 

September 15 and that of the Environment  and  

Vocational Safety Committee on  September 

27, 2017, in Istanbul at THBB’s head office.

THBB Komiteleri sektörün gelişimi ve 
sorunların çözümü için çalışıyor
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), “Tehlikeli Madde Faaliyet 

Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yö-

nerge” kapsamında üyelerini bilgilendirmek için 27 Eylül 2017 

tarihinde bir seminer düzenledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Ta-

şımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü 

(TMKT) Türkiye Hazır Beton Birliğine, 

hazır beton üreten üye firmalarının, 

araç ve iş makinelerinde kullanılmak 

üzere işletmelerine gelen akaryakıt mik-

tarı yıllık 50 tonu geçtiği sürece   asgari 

Alıcı+Boşaltan olarak Tehlikeli Madde 

Faaliyet Belgesi (TMFB) almasının zo-

runlu olduğunu içeren “Tehlikeli Madde 

Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”yi 

iletti. Yönergeye göre Tehlikeli Madde 

Faaliyet Belgesi alan işletmelerin “Tehli-

keli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) 

Hakkında Tebliğ”i kapsamında tehlikeli 

madde güvenlik danışmanı bulundurma 

veya hizmet alma zorunluluğu bulunuyor. Tehlikeli Madde Fa-

aliyet Belgesi düzenlenmesine ilişkin yönerge 2014 yılında yü-

rürlüğe girdi ve 2015 yılından itibaren TMFB alma zorunluluğu 

başladı. 

Bu yönergeye göre, muafiyetlerin kalkması ile denetimlerin ar-

tacağı 1 Ocak 2018 tarihinden önce hazır 

beton üreticilerinin yasal zorunluluklara 

uygun çalışma yapması gerekmekte-

dir. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 

hizmeti almayan işletmelerin bakanlık-

ça yapılan denetimlerde tespit edilmesi 

durumunda cezai işleme maruz kalması 

beklenmektedir. THBB bu doğrultuda, 

üyelerinin herhangi bir cezai işleme ma-

ruz kalmadan yasal sorumluluklarını ye-

rine getirmelerini sağlamak ve üyelerini 

izlemesi gereken yol konusunda aydın-

latmak için seminer düzenledi. 

27 Eylül 2017 tarihinde THBB’nin İstan-

bul Kavacık’taki merkez ofisinde düzen-

lenen seminere THBB üye firmalarının 

temsilcileri katıldı. Rüçhan Derici’nin 

verdiği seminere katılan THBB üyeleri, 

hazır beton firmalarının gerçekleştirmeleri gereken çalışmalar 

hakkında bilgilendirildi.

THBB holds a training on 

Activity Certificates for 

Dangerous Substances    

Turkish Ready Mixed  Concrete  Associa-

tion  (THBB) held a seminar to inform its 

members within the scope of the “Directive on 

Methods and Principles for Arranging Activ-

ity Certificates for Dangerous Substances” 

on  September 27,  2017. The representatives 

of the THBB member firms participated in 

the seminar held in THBB’s Head Office in 

Istanbul- Kavacık on September 27,  2017. 

The THBB members attending the seminar 

lectured by Rüçhan Derici were informed 

about the works that must be conducted by 

the ready mixed  concrete  firms.

THBB, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi 
eğitimi düzenledi
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Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) Teknik Komite ve Sürdü-

rülebilirlik Komitesi toplantıları 11 Ekim 2017 tarihinde video 

konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantılara, Türkiye Hazır Be-

ton Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Öz-

bora Tarhan, THBB Teknik Ofis Müdürü Özge 

Gümüşbaş, Kalite Güvence Sistemi Müdürü 

Selçuk Uçar ile birlikte ERMCO’dan ve ERMCO 

üyesi Almanya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, 

İngiltere, İsveç, Norveç ve Portekiz’den tem-

silciler katıldı.

11 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen ERM-

CO Teknik Komite toplantısında, betonun 

dürabilitesinin performansa dayalı olarak be-

lirlenmesi, yapılarda dayanımın değerlendiril-

mesi, EN 206 ve uygunluk kriteri, betonda ag-

rega kullanımı konuları görüşüldü. Bir sonraki 

Komite toplantısının 26 Mart 2018 tarihinde 

Brüksel’de ERMCO ofisinde yapılması karar-

laştırıldı. 

Aynı tarihte gerçekleştirilen ERMCO Sürdürü-

lebilirlik Komitesi toplantısında ise; beton için 

Ürün Kategori Kuralları (PCR) ve Çevresel 

Ürün Beyanı (EPD), EN 15804 ve ürün çevre-

sel ayakizi, karbonatlaşma ve betonda bağla-

nan CO2, ERMCO çevresel ürün beyanı (EPD) 

için kullanabilecek program, solunabilir kris-

tal silika, zehir merkezleri-REACH, betonda 

sorumlu kaynak kullanımı ve bölgesel sistem 

operatörleri, Konsey Direktifi 2013/59/EURATOM ve uygula-

maları görüşüldü. Yapılan görüşmelerin ardından bir sonraki 

Komite toplantısının 27 Mart 2018 tarihinde Brüksel’de ERM-

CO ofisinde yapılması kararlaştırıldı. ERMCO 

Komitelerinin gündeminde yer alan konula-

rın görüşülmesinin ardından alınan kararlar 

ERMCO Yönetim Kurulu’na sunulacak.

ERMCO Komiteleri hakkında

Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Hazır 

Beton Birliği (ERMCO) Avrupa ülkelerinde-

ki ulusal beton birliklerinden temsilcilerinin 

bulunduğu Teknik Komite (Technical Com-

mittee), Sürdürebilirlik Komitesi (Sustainabi-

lity Committee), Strateji ve Gelişim Komitesi 

(Strategy and Development Committee) baş-

ta olmak üzere birçok komite aracılığıyla et-

kinliklerini yürütmektedir. Avrupa Standart-

lar Komitesi (CEN) ve Avrupa’nın diğer ilgili 

komitelerinde özellikle standartlaştırma, bel-

gelendirme ve çevre alanlarında hazır beton 

sektörünü temsil eden ERMCO, üye ülkeler 

arasındaki üretim, standart, kalite, teknolojik 

yenilikler gibi konulara ilişkin işbirliğini teşvik 

edip, pekiştirerek hazır beton sektörünün ge-

lişmesine katkı sağladığı gibi söz konusu ül-

keler arasında diğer alanlarda da yakınlaşma 

ve işbirliğini imkânlarının doğmasına zemin 

hazırlamaktadır.

Meetings of the 

ERMCO Technical 

Committee and 

Sustainability 

Committee held 

The meetings of the Technical 

Committee and Sustainability 

Committee of European Ready 

Mixed Concrete Organiza-

tion (ERMCO) were held by 

video conference method on 

October 11, 2017. Aslı Özbora 

Tarhan, Vice General Secre-

tary of Turkish Ready Mixed 

Concrete Association; Özge 

Gümüşbaş, THBB Technical 

Office Manager; Selçuk Uçar, 

THBB Quality Assurance Sys-

tem  Manager; along with the 

representatives from ERMCO 

and ERMCO-member countries 

of Germany, Finland, France, 

the Netherlands, the UK, Swe-

den, Norway, and  Portugal, 

attended the meeting.

ERMCO Teknik Komite ve Sürdürülebilirlik 
Komitesi toplantıları yapıldı
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Türkiye Hazır Beton Birliği kasım ve 
aralık aylarında 8 kurs düzenleyecek
Türkiye Hazır Beton Birliğinin, hazır beton sektöründe çalışan 
transmikser, pompa ve santral operatörleri ile laboratuvar teknis-
yenleri için düzenlediği eğitimler devam 
ediyor. Bir okul gibi sektörüne eğitim-
li, bilinçli ve kalifiye eleman yetiştiren 
THBB’nin eğitim takviminde 2017 yılı 
kasım ve aralık aylarında toplam 8 kurs 
yapılacak. Devam eden aylarda düzen-
lenecek kursların tarihleri daha sonra 
açıklanacak.

4 farklı alanda eğitim verilen kurs tak-
viminde transmikser operatörleri için 2, 
pompa operatörleri için 2, santral opera-
törleri için 2, laboratuvar teknisyenleri 
için ise 2 eğitim düzenlenecek. Eğitimler 
İstanbul’da gerçekleştirilecek. Ayrıca, 
talepler doğrultusunda diğer illerde de 
kurslar düzenlenecek.

THBB tarafından düzenlenen eğitimler 
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine 
uygun olarak uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Her branşta 
verilen eğitimin ilk konu başlığı ise iş güvenliği kuralları esas alına-
rak çalışma disiplini kazanılması olarak belirlenmiştir.

Pompa ve Transmikser Operatörleri eğitimi için hazırlanan ders 
programında; kullanılan araçların teknik özelliklerinin bilinmesi, 
ileri ve güvenli sürüş tekniklerinin öğrenilmesi konuları işlenmek-
tedir.

Santral Operatörleri eğitimi için hazırlanan ders programında; 

başta kullanılan araçların bakımlarının öğrenilmesi, beton hak-

kında temel bilgiler öğrenilmesi, arıza 

durumlarının tespitinin yapılması ve be-

ton üretimine etki edecek arıza ve yan-

lış uygulamaların öğrenilmesi konuları 

hakkında eğitim verilmektedir.

Laboratuvar Teknisyenleri kursu (Dep-

reme Dayanıklı Yapılarda Beton Beto-

narme Deneyleri) ders programında; 

standarda uygun beton üretimi yapıl-

ması, standarda uygun beton numune 

değerlendirmesi yapılması gibi teorik 

konuların yanında laboratuvar ortamın-

da uygulamalı eğitim verilmektedir.

4 farklı branş için özel olarak hazırlanan 

programlarda eğitim alan katılımcılar 

kurs sonunda sınava tabi tutulmakta ve 

başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığın-

dan onaylı sertifika verilmektedir.

Talepler doğrultusunda da açılacak kurslar ile ilgili güncel takvi-

me Türkiye Hazır Beton Birliği web sitesinin eğitimler bölümün-

den veya www.thbbii.com.tr web sitesinden ulaşılabilmektedir.

Eğitim ile ilgili taleplerinizi egitim@thbb.org adresine ya da 0216 

413 61 80 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Turkish Ready Mixed Concrete 

Association to organize eight 

courses in November and 

December 

Trainings organized by Turkish Ready Mixed 

Concrete Association for the pump, truck mixer, and 

batching plant operators and laboratory technicians 

working in the ready mixed concrete sector are on-

going.  Total eight courses will be held in November 

and December in 2017 in the training calendar of 

THBB that educates trained, conscious, and quali-

fied personnel in the sector like a school. The dates 

of the courses to be organized in the subsequent 

months will be announced later on.
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Taleplere göre düzenlenecek olan program daha sonra açıklanacaktır.

Türkiye Hazır Beton Birliği  2017-2018 Dönemleri - Meslek İçi Kurs Takvimi

Tarih Kurs Şehir

06-10 Kasım 2017 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme Deneyleri İstanbul

13-17 Kasım 2017 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

20-24 Kasım 2017 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

27 Kasım-01 Aralık 2017 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

04-08 Aralık 2017 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

11-15 Aralık 2017 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme Deneyleri İstanbul

18-22 Aralık 2017 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

25-29 Aralık 2017 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

Laboratuvar Teknisyenleri Kursu Sponsorları 2017-2018 

Santral Operatörleri Kursları Sponsorları 2017-2018 

Transmikser ve Pompa Operatörleri Kursları Ana Sponsoru 2017-2018 

Beton Pompa Operatörleri Kursları Sponsoru 2017-2018 

ETKİNLİKLER ACTIVITIES

28 HAZIR BETON   Eylül - Ekim • 2017 • September - October


