ETKİNLİKLER ACTIVITIES

Avrupa Hazır Beton Birliği Kongresi ve
toplantıları Oslo’da yapıldı
rulu Üyeleri Mehmet Ali Onur, Kamil Grebene, Ziya Gökmen Togay;
THBB Genel Sekreteri Aslı Özbora
Tarhan ve Avrupa ülkelerinin temsilcileri katıldı.
ERMCO Temsilciler Toplantısının
açılışında konuşan Avrupa Hazır
Beton Birliği ve THBB Yönetim
Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Oslo
şehrinde düzenlenen bu toplantı için Norveç Hazır Beton Birliği
FABEKO’ya teşekkür etti.

Yavuz IŞIK

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) Yönetim Kurulu Toplantısı, ERMCO Temsilciler Toplantısı, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC) Bölgesel Sistem Operatörleri Toplantısı ve Beton
İnisiyatifi Çalıştayı ve ERMCO 2018 Kongresi haziran ayında
Oslo’da yapıldı.
Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) Yönetim Kurulu Toplantısı 6 Haziran 2018 tarihinde Oslo’da yapıldı. Toplantıya,
Avrupa Hazır Beton Birliği ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı
Yavuz Işık ve THBB Genel Sekreteri Aslı Özbora Tarhan katıldı. Toplantıda, ERMCO’nun faaliyetleri, gelir-gider durumu,
üyelikler, Genel Verilerin Korunması Yönetmeliği (GDPR)
uyumu ve tescil ile ilgili girişimler, komitelerin faaliyetleri,
ERMCO’nun başta AB ortaklarıyla olmak üzere dış ilişkileri,
Beton İnisiyatifi (Concrete Initiative) Çalıştayı, Avrupa Beton
Platformu (ECP) Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu konuları
görüşüldü.
Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) Temsilciler Toplantısı
da 6 Haziran 2018 tarihinde Oslo’da düzenlendi. Toplantıya,
Avrupa Hazır Beton Birliği ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı
Yavuz Işık, THBB Başkan Vekili Halit İnci; THBB Yönetim Ku-
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European Ready
Mixed Concrete
Organization
Congress and
meetings held in
Oslo
The Board Meeting of European
Ready Mixed Concrete Organization (ERMCO), ERMCO Representatives Meeting, Concrete Sustainability Council (CSC) Regional
System Operators Meeting, and
Concrete Initiative Workshop, as
well as the ERMCO 2018 Congress
were held in June in Oslo.

FABEKO’nun
ERMCO
2018
Kongresi’ne ev sahipliği yapmasından da memnun olduğunu ifade eden Yavuz Işık konuşmasına
şöyle devam etti: “Bu yıl ERMCO
için verimli bir yıl oldu. Birçok
faaliyet arasında, ev sahibi FABEKO ile yakın işbirliği içinde ERMCO Kongresi’nin düzenlenmesi için büyük çaba sarf
ettik. ERMCO, Avrupa tüketicileri açısından betonun tercih
edilir bir malzeme olması için çok çalışmıştır. ERMCO ve üye
dernekleri böyle yaparak betonun sürdürülebilirliğinin nasıl
iyileştirileceğine ve inşaatta alışılagelmiş malzemelere somut alternatiﬂer bulmaya odaklanmıştır. Bu bakış açısı, beton
kullanımını yeni bir seviyeye yükseltmiştir.
Her zaman betonun en verimli ve en az maliyetli malzemelerden biri olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Beton, yollar,
köprüler, barajlar ve sualtı tünelleri gibi çok çeşitli yapıların
yapımında tereddüt etmeden kullanılabilir.
Beton, modern yaşamın vazgeçilmez bir bileşenidir. Yerel
malzemelerden üretilmekte olan betonun erişimi kolay ve
maliyeti düşüktür. Aynı zamanda kaynakları etkili kullanmanın bir yoludur. Döngüsel ekonominin temel amacı, aynı kaynakları tekrar tekrar kullanarak ve olumsuz çevresel etkileri
azaltarak üretimi daha verimli hale getirmektir. Beton, doğası gereği, birçok yönden döngüsel ekonomiye katkıda bulunan bir malzemedir.

ACTIVITIES ETKİNLİKLER

Beton, geri kazandırılan veya geri dönüştürülebilen, sürdürülebilir bir malzemedir. En dayanıklı malzemelerden biri olmanın yanı sıra, beton yüzde yüz geri dönüşümlüdür. Bu, kaynakları koruma ve atık yönetimi için avantaj sağlar. Betonun
geri dönüştürülmesi, sadece ham maddelere olan bağımlılığı
azaltmamıza yardımcı olmakla kalmaz, depolama alanlarına
gönderilecek atık miktarını da azaltmamıza da yardımcı olur.
Hala cevaplanacak sorular var. Geri dönüştürülmüş beton
üzerine araştırmalar ve tartışmalar devam etmektedir. Tabii
ki, ERMCO bu tartışmaların en önemli taraﬂarından biridir.
ERMCO, sorumlu kaynak kullanımı ve döngüsel ekonomiyle
ilgili tartışmalara katkı sağlama konusunda büyük adımlar
attı. ERMCO, döngüsel ekonomiye giden yolda önlemler alan
liderlerden biri haline geldi.
Hepinizin bildiği gibi, dünya çapında Beton için Kaynakların
Sorumlu Kullanımı sistemi resmî olarak faaliyete geçmiştir ve
birçok ülkede 100’den fazla sertifika verilmiştir. ERMCO üyesi 5 ulusal dernek, kendi ülkelerinde Beton Sürdürülebilirlik
Konseyinin Bölgesel Sistem Operatörü olmaya karar vermiştir, diğer üyeler de bunu takip etmektedir. Tüm bu Bölgesel
Sistem Operatörleri, sürdürülebilir bir yapı malzemesi olarak
tüm tedarik zinciri boyunca betonu teşvik etmek, daha da
geliştirmek ve tanıtmak olan Konsey’in misyonunu desteklemektedir. Bu nedenle, tanıtım ve uygulama faaliyetleri ile
Dernek üyelerimizin talepleri başka taraﬂarca değil derneklerimiz tarafından yönetilecektir.
ERMCO, Avrupa Beton Platformu (ECP) Avrupa Çimento
Birliği (CEMBUREAU), Avrupa Prefabrik Beton Federasyonu
(BIBM) ve Avrupa Beton Katkı Birlikleri Federasyonu (EFCA)
başta olmak üzere beton sektörünün diğer ortakları işbirliği
içinde olmuştur. ERMCO, komiteler, komisyonlar ve çalışma
grupları aracılığıyla, zehir merkezleri, karbonatlaşma ve beton tarafından bağlanan CO2, beton Ürün Kategori kuralları
(PCR); Çevresel Ürün Beyanı (EPD); ürün çevresel ayak izleri
(PEF); solunabilir kristalin silika; betonun dürabilitesinin performansa dayalı olarak belirlenmesi, yapılarda dayanımın değerlendirilmesi, uygunluk değerlendirmesi vb. sürdürülebilirlik ve teknik konularla ilgili çeşitli tartışmaları takip ediyor.
ERMCO’nun sektörümüzle ilgili tartışmalara daha fazla katıldığını görüyoruz. ERMCO, betonu daha iyi bir inşaat malzemesi seçeneği olarak tanıtmanın daha iyi yollarını bulmak
için çok çalışıyor. Burada yaptığımız görüşmelerde, ERMCO
Sürdürülebilirlik ve Teknik Komitelerinin faaliyetleri ve yukarıda bahsedilen tüm konular hakkında daha iyi bir fikir sahibi
olma şansımız olacak ve ERMCO’nun nasıl ilerlediğini ve bir
yıl içinde neler başardığını görme fırsatına sahip olacaksınız.”
Türkiye Hazır Beton Birliğinin de üyesi olduğu Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (CSC) Bölgesel Sistem Operatörleri
Toplantısı 6 Haziran 2018 tarihinde Oslo’da yapıldı. Toplan-

tıya Türkiye’yi temsilen Türkiye Hazır Beton Birliği Genel
Sekreteri Aslı Özbora Tarhan, Almanya, İtalya, Belçika’dan
Bölgesel Sistem Operatörü birliklerin temsilcileri ve Beton
Sürdürülebilirlik Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Dr. Christian
Artelt ve Konseyin Koordinatörü
Stefan van Uffelen katıldı.
In his speech in the inauguration
Beton İnisiyatifi (Concrete Initiative) Çalıştayı da 6 Haziran 2018
tarihinde Oslo’da yapıldı. Çalıştaya, Avrupa Hazır Beton Birliği ve
THBB Yönetim Kurulu Başkanı
Yavuz Işık, THBB Yönetim Kurulu
Üyeleri Mehmet Ali Onur, Kamil
Grebene, Caner Türkyener; Türkiye Hazır Beton Birliği KGS İktisadi
İşletmesi Direktörü Selçuk Uçar
ve Avrupa ülkelerinin temsilcileri
katıldı.

ceremony of ERMCO 2018 Congress, Yavuz Işık, Chair of the
Boards of Directors of European
Ready Mixed Concrete Organization (ERMCO) and Turkish
Ready Mixed Concrete Association (THBB), said, “These
occassions make our industry
representatives come together and
provide a mind opening discussion platform among academics
and manufacturers. Nowadays,
as we are heading towards new
challenges and opportunities
for the construction industry,
concrete professionals are facing a
set of goals such as sustainability,
social responsibility and circular
economy.”

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) Kongresi 7-8 Haziran 2018
tarihlerinde Oslo’da yapıldı. Kongreye, Avrupa Hazır Beton Birliği ve
THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık ve THBB Yönetim Kurulu
Üyeleri; İTÜ Öğretim Üyesi ve KGS
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hulusi Özkul, Eski İTÜ İnşaat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir, İTÜ Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Canan Taşdemir, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Akkaya, İTÜ Öğretim Üyesi Dr. Çağlar Göksu Akkaya, THBB Genel
Sekreteri Aslı Özbora Tarhan, Türkiye Hazır Beton Birliği KGS
İktisadi İşletmesi Direktörü Selçuk Uçar ve Avrupa ülkelerinin
temsilcileri katıldı.

ERMCO 2018 Kongresi’nin açılışında konuşan Avrupa Hazır
Beton Birliği ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, bu
tür etkinliklerin sektör temsilcilerini bir araya getirerek akademisyenler ve üreticiler arasında etkili bir tartışma platform
sağladığını söyledi.
Yavuz Işık konuşmasını şöyle sürdürdü: “Günümüzde, inşaat sektörü için yeni zorluklara ve fırsatlara doğru ilerlerken
beton profesyonelleri, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk
ve döngüsel ekonomi gibi bir dizi hedeﬂe karşı karşıyadır.
Sektörümüz bu hedeﬂere ulaşmak için doğru cevapları ve
çözümleri bulmalıdır. Bu amaçla, ERMCO’nun değerli desteğine ihtiyacımız var. 30 yıl sonra üç yılda bir düzenlediğimiz
Kongremiz tekrar Norveç’te yapılıyor. Norveç Hazır Beton
Birliği FABEKO’nun Oslo’daki bu verimli ve değerli toplantıya
ev sahipliği yaptığı için mutluyuz.
Yerel malzemelerden üretilen, erişimi kolay, maliyeti düşük
olan beton dünyada en yaygın kullanılan yapı malzemesidir.
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Beton üretiminde kullanılan agrega, çimento ve su gibi bileşenler yerel olarak tedarik edilmektedir.
Bölge halkı, beton tesislerinde istihdam edilebilmekte ve doğrudan bölge halkına ekonomik gelir sağlanmaktadır. Hepinizin
bildiği gibi, beton endüstrisi, inşaat sektörü ile birlikte, Avrupa ekonomisinde en büyük girdilerden birine sahiptir ve diğer
imalat sanayileri ile olan bağlantısı sayesinde ekonomik koşulların iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Sürdürülebilirlik, dünyamızın refahı, toplumların gelişmesi ve
sürekli büyümesi için önemlidir. Sürdürülebilir betonun çok
düşük bir doğal enerji gereksinimi olmalı, geri dönüştürülmüş
malzemelerle ve az miktarda atıkla üretilmeli, yüksek dayanıklılığa sahip olmalı ve çevre üzerinde çok az etkiye sahip olmalıdır. Bu özellikler, en sürdürülebilir yapı malzemelerinden birini
beton yapar. Sonuç olarak, beton tercih edilir bir malzeme olarak öne çıkmıştır.
ERMCO’nun bir temsilcisi olarak, betonun önemli potansiyelinin farkında olduğumuzu memnuniyetle söyleyebilirim. Organizasyonumuz, Avrupa’da beton üreticilerinin sesi olmak için
elinden gelenin en iyisini yapıyor.
Beton üreticileriyle ilgili tartışmaların önemli bir parçası haline
geldik ve üretim, nakliye ve geri dönüşüm süreçlerinde karşılaştıkları engelleri ifade etmeye çalışıyoruz. Her bir platformda, beton kullanımını teşvik etmeye ve somut üretim ve pazarlamaya ilişkin mevzuatların düzenlenmesi noktasında etkin
olmaya çalışıyoruz.
Betonun, tüm bu olumlu özellikleriyle, tüm zamanların inşaat
malzemesi olduğuna inanıyoruz. Beton, esnek yapısı ve istenen şekli alabilme kolaylığından dolayı estetik yapılarda yaygın
olarak kullanılmaya başlandı. Yenilik ve geliştirme için büyük
bir potansiyele sahiptir. Sert doğal koşullara karşı koymaktadır. Halihazırda sıra dışı beton tasarımlarını görmeye başladık.
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Beton, tüm kullanıcılarının artan taleplerini karşılamak için gelişmeye devam etmelidir. Yakın gelecekte daha muhteşem eserlerin bizi beklediğine inanıyorum. Sektördeki engellerin üstesinden gelmek, beton kullanımını yaygınlaştırmak, estetik bir yapı
malzemesi olarak betonun önemli potansiyelini açığa çıkarmak
için, sanayi derneklerinin bir parçası olmak çok önemlidir. Bu
dernekler sayesinde üreticiler birbirine ulaşma ve sektörümüzle
ilgili daha faydalı adımlar atma şansına sahipler.
Avrupa ve dünya daha fazla işbirliği, daha fazla entegrasyon,
daha sınır ötesi yatırımlar ve daha fazla ticarete ihtiyaç duymaktadır. Bu kongre sayesinde, Avrupa ve dünyanın her yerinde beton ve beton piyasası hakkında açık ve yapıcı bir diyalog kurmanızı istiyoruz. Bu nedenle FABEKO’nun, betonun özellikleri, üretimi
ve dağıtımı; sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk; gelecek için
yenilik ve tasarım; altyapı ve iklim değişikliğine uyum gibi konulara hitap eden, çok çeşitli ve ilginç bir programı bir araya getirmesinden memnuniyet duyuyorum. Ortak oturum ile başlayan 4
farklı oturum, dünyanın dört bir yanından gelen 45 konuşmacı,
16 sponsorun yer aldığı Kongre’de hazır beton endüstrisi beton
sektörünün geleceğini tartışmak için harika Oslo’un kalbinde buluşuyor. Kongrenin bilimsel tartışmaları teşvik edeceğine, daha
fazla araştırmanın önünü açacağına ve endüstrinin temsilcileri
arasında ağı güçlendireceğine inanıyorum.”
2 gün süren ERMCO 2018 Kongresi’nde THBB Genel Sekreteri
Aslı Özbora Tarhan, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi Bölgesel
Sistem Operatörlüğü: Türkiye’deki Uygulama; Türkiye Hazır
Beton Birliği KGS İktisadi İşletmesi Direktörü Selçuk Uçar,
Mavi Baret İş Sağlığı ve Güvenliği Ödülü/Belgelendirmesi;
Prof. Dr. Hulusi Özkul, Transmikser Yıkama Suyunun Betonda
Kullanılması; İTÜ Öğretim Üyesi Dr. Çağlar Göksu Akkaya Geri
Kazanılmış Agrega ile İnşa Edilen Yapısal Elemanların Sismik
Performansı; İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Akkaya, Kıtaları Birleştirmek İçin Sürdürülebilir Bir Altyapı Oluşturulması:
Boğaz Köprüsü başlıklı birer bildiri sundu.
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THBB Komiteleri sektörün gelişimi için
çalışmalarına devam ediyor
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Komiteleri, hazır beton sektörünün gelişimi ve sorunların çözümü için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
THBB Komiteleri sektörü ilgilendiren
gelişmeleri takip ederek aldığı kararlar
ile Yönetim Kuruluna katkı sağlıyor. Bu
kapsamda çalışmalarını yürüten komitelerden THBB Teknik Komite toplantısı
18 Mayıs 2018 tarihinde, THBB Çevre ve
İş Güvenliği Komitesi toplantısı ise 25
Mayıs 2018 tarihinde THBB’nin İstanbul
Kavacık’ta bulunan merkez binasında
yapıldı.

THBB Committees
continue working for the
improvement of the sector
Turkish Ready Mixed Concrete Association (THBB) Committees are continuing
nonstop to work on the solution of the
problems and the improvement of the ready
mixed concrete sector. THBB Committees
provide contribution to the Board of Directors with their decisions they take by keeping track of the developments that concern
the sector. The meetings of two committees
carrying out their works in that scope have
been held. The meeting of THBB Technical
Committee was held on 18 th May 2018 and
that of THBB Environment and Vocational
Safety Committee was held on 25 th May
2018 at THBB’s head office situated in
Kavacık, Istanbul.

THBB Teknik Komite toplantısında bir
önceki Komite kararlarının değerlendirilmesinin ardından gündemdeki maddeler görüşüldü. Görüşülen maddeler
arasında; Yeni Deprem Yönetmeliği’nin
betonda getirmiş olduğu değişikliklerin
değerlendirilmesi, yapı denetimi sisteminde beton ile ilgili yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, TS 13515 ile ilgili yapılan
çalışmalar hakkında bilgi verilmesi, Beton Santral Operatör-

lüğü Mesleki Yeterliliğinin oluşturulması, Geçirimli Beton ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmesi konuları
görüşülerek bu konular ile ilgili kararlar
alındı.
THBB Çevre ve İş Güvenliği Komitesi
toplantısında bir önceki Komite kararlarının değerlendirilmesinin ardından
gündemdeki

maddelerin

görüşülme-

sine geçildi. Toplantıda, hazır beton
sektöründe iyi uygulama örneklerinin
tartışılması ve paylaşılması, hazır beton tesisine özel iş sağlığı ve güvenliği
kitapçığı oluşturulması için alt komite
oluşturulması ve bu kitapçığın hazırlanmasında kullanılacak içerik belirlenmesi
çalışması, Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na ilişkin mevzuat çerçevesinde
THBB - Kavacık ofisinde 11 Mayıs 2018

tarihinde gerçekleşen eğitim sonrasında hazır beton tesislerinde yapılması gerekenler görüşülerek kararlar alındı.
Komite toplantılarında alınan kararlar THBB Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanacak.
THBB Komiteleri hakkında
THBB bünyesinde Teknik Komite, Çevre ve İş Güvenliği Komitesi, Tanıtım
ve Halkla İlişkiler Komitesi ve Üye ve
Dış İlişkiler Komitesi bulunmaktadır.
THBB’nin Ana Tüzüğü gereği oluşturulan bu komitelerde THBB’nin faaliyetleri
planlanmakta, sektörümüzün sorunları
tartışılmakta ve çözüm önerileri getirilmektedir. Bu özelliği ile komiteler, Yönetim Kurulu’na yardımcı bir yürütme
ve çalışma kurulu özelliği taşımaktadır.
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İnşaat sektörü ilk çeyrekte %6,9 ile son
4 yılın en yüksek büyüme rakamını elde etti
Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaatlar-

at noktasında isteksiz oldukları net bir şekilde görülecektir.

da doğru beton uygulamalarının sağlanması için 30 yıldır ça-

2018 yılının ilk çeyreğinde yapı ruhsatı sayıları geçen sene-

lışan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 2017 yılı büyüme ve-

ye kıyasla, yüz ölçüm olarak %33, bina sayısı olarak %23 ve

risiyle ilgili değerlendirmelerini açıkladı. Avrupa Hazır Beton

daire sayısı olarak ise %42 düşüş göstermiştir. İlk üç aydaki

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

düşüş oranları oldukça yüksek görünmektedir.” dedi.

“2017 yılında G-20 ülkelerinde büyüme şampiyonu olan Türkiye 2018 yılına da hızlı bir başlangıç yapmıştır. Bu yıl, çeyrek-

Nisan ve mayıs aylarında konut talebinde ciddi bir azalma
meydana geldiğini ifade eden Yavuz

ler bazında karşılaşacağımız en yüksek
rakamı elde ettik. İnşaat sektörü 2018
yılının ilk çeyreğinde yüzde %6,9’luk
büyüme ile Türkiye’nin büyümesine
katkı vermeye devam etmiştir.” dedi.

Construction sector attains
the highest growth figure of
the last four years by
6,9% in Q1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisi için 2018 yılı ilk çeyreğine
ilişkin büyüme verisini açıkladı. Buna
göre, Türkiye ekonomisi 2018 yılının
ilk 3 ayında % 7,4’lük büyüme kaydetti.
Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve
THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz
Işık, “Türk özel sektörü 2018 yılının ilk
çeyreğinde, gerçek potansiyelini ortaya koymuştur. Bu büyüme performansı
içerisinde inşaatın da yeri gözden kaçırılmamalıdır. 2017 yılının ilk çeyreğinde
%5,2, 2016 yılının ilk çeyreğinde %2,5
büyüyen inşaat sektörü bu yılın ilk çeyreğinde %6,9’luk büyüme gerçekleştirmiştir. 2017 yılında inşaat sektörünü

Turkish Ready Mixed Concrete Association (THBB) that has been working for the
production of concrete in accordance with
the standards and for ensuring the accurate
concrete applications in Turkey for 30 years
has announced its assessments regarding
2017 growth data. Yavuz Işık, President of
the Boards of Directors of European Ready
Mixed Concrete Organization (ERMCO)
and THBB, said, “Turkey that was the
growth champion among the G-20 countries
in 2017 has started 2018 fast as well. This
year, we have achieved the highest figure
that we might ever encounter on the basis of
quarters. The construction sector continued
to contribute Turkey’s growth thanks to its
6,9% growth in the first quarter of 2018.”

Işık sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında, inşaat
sektörü ile paralel olan hazır beton sektöründe de önemli bir yavaşlama söz
konusudur. İkinci çeyrekte de inşaat
sektöründe bir yavaşlama beklenmektedir. Bu nedenlerle, inşaat sektörünü
geliştirmeye yönelik son alınan tedbirler çok yerinde olup zamanlaması doğrudur. Bakanlar Kurulu kararıyla 6 ay
süreyle konut teslimlerinde %18 yerine
%8 KDV uygulanacak olması, %4 olan
tapu harcının %3’e indirilmesi ve son
olarak ev kredilerinde bankaların yeni
bir faiz kampanyası başlatmaları sektöre canlılık getirecektir. İnşaat faaliyetlerindeki yavaşlamanın net bir şekilde
ortaya çıktığı 2018 yılının ikinci çeyreğinde, boyutu bilinemeyen eldeki konut
stoğunun etkisi ile inşaat sektöründeki
geriye gidiş, bu düzenlemeler ile kısmi

geliştirmeye yönelik düzenlemelerin
etkisi ile %8,9’luk büyüme yakalayan inşaat sektörü 2018

de olsa azalacaktır.”

yılının ilk çeyreğinde, son 4 yılın en yüksek ilk çeyrek büyü-

2007 yılında toplam yatırımların %21’i düzeyinde olan konut

mesine ulaşmıştır.” dedi.

yatırımının 2017 yılında %33’e yükseldiğini belirten Işık: “Ko-

İnşaat sektöründeki verileri değerlendiren Yavuz Işık: “Bu

nut sektörü, ülkemizin belkemiği durumundadır. Ekonomideki

büyüme rakamının ötesinde, inşaat sektöründe bir takım

yeri ve önemi bu kadar büyük olan bir sektörün geliştirilmesi

sorunlar göze çarpmaktadır. 2018 yılının ilk 3 ayındaki yapı

adına atılacak her adım yalnızca sektör için değil Türkiye için

ruhsatı sayıları incelendiğinde, müteahhitlerimizin yeni inşa-

önemlidir, kıymetlidir.” dedi.
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ETKİNLİKLER ACTIVITIES

İnşaat Faaliyetleri Mayıs Ayında Dip Yaptı…
Construction
activities hit the
bottom in May …
Turkish Ready Mixed Concrete
Association (THBB) has announced “Ready Mixed Concrete
Index” 2018 May Report. The
stagnation in the sector started
to be permanent upon bottoming out of the works in May in
construction and ready mixed
concrete, which shrank in the first
four months year on year.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB),
“Hazır Beton Endeksi” 2018 Mayıs Ayı
Raporu’nu açıkladı. İlk dört ayda inşaat
ve hazır betonda, geçen yıla kıyasla daralan işlerin mayıs ayında dip yapmasıyla sektördeki durgunluk kalıcı haleye gelmeye başladı. Buna göre Faaliyet
Endeksi durgunluğa işaret ederken,
Beklenti Endeksi aylar sonra negatif
yönlü seyretti. Güven Endeksi’nin de
gerilemesi ile tüm göstergeler, hazır
beton ve inşaat faaliyetlerinde olumsuzluğa işaret etti.

Faaliyet Endeksi son 16 ayın en düşük değerini gördü
Hazır Beton Faaliyet Endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre %2,3’lük düşüş gösterdi. Ankete katılan firmaların
%13’ü mayıs ayında satışlarının arttığını belirtirken önceki aya
göre satışlarında azalma olduğunu ifade edenlerin oranı %42
oldu. Alınan kayıtlı siparişlerde azalma olduğunu söyleyenlerin
oranı %55 iken arttı diyenlerin oranı da yalnızca %10 olarak
gerçekleşti. Mayıs ayında tahsilat sürecinde bozulma olduğunu
dile getirenlerin oranı %52, bozulma yaşanmadığını dile getirenlerin oranı %32 oldu.
Güven Endeksi son 10 ayın en dip seviyesine geriledi
Hazır Beton Güven Endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre %1,5’lik düşüş gösterdi. Son 10 aydır düşük devam
eden Güven Endeksi’nin mayıs ayı ile birlikte dip yapması sektörün güveninin istenilen düzeyde olmadığını ortaya koydu. Ankete katılanların %30’u yeni istihdamda azalma olacağını düşünürken, yeni yatırım düşünenlerin oranı ise %3 oldu. Ankete
katılan firmaların yalnızca %10’u tedarikçilere vereceği siparişin
önümüzdeki üç ayda artacağını düşündüğünü açıkladı.
Sektörün beklentisi bir önceki yılın aynı ayının altında kaldı
İnşaat sektöründe önümüzdeki dönemde yaşanması muhtemel gelişmeleri göstermesi açısından önemli olan Hazır Beton
Beklenti Endeksi’nin mayıs ayı değeri bir önceki yılın aynı ayının
%1,5 altında kaldı. Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını
düşünenlerin oranı %16 iken satışların azalacağını düşünenlerin
oranı ise %48 oldu. Gelecek üç ayda girdi stoklarını artıracağını
söyleyen firmaların oranı ise %32 olarak gerçekleşti.
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İnşaat sektörünü geliştirmeye yönelik alınan tedbirler çok
yerindedir
Hazır Beton Endeksi Mayıs Ayı Raporu sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Faaliyet Endeksi’nin mayıs ayında, son
16 ayın en düşük değerini gördüğünü, Beklenti Endeksi’nin 4 aydan sonra negatif tarafa geçtiğini ve Güven Endeksi’nin ise 2016
yılının ikinci yarısındaki seviyesine gerilediğine vurgu yaparak
sektörün tüm göstergelerinin, hazır beton ve inşaat faaliyetlerinde olumsuz gidişata işaret ettiğini söyledi.
İstenilen hareketlilik ortaya çıkmıyor...
İlk dört ayda inşaat ve hazır betonda, geçen yıla kıyasla daralan işlerin mayıs ayında dip yapmasıyla sektördeki durgunluğun
kalıcı haleye gelmeye başladığını ifade eden Yavuz Işık, “İnşaat sektörünü geliştirmeye yönelik alınan tedbirler çok yerinde
ve zamanlaması doğru olmakla birlikte istenilen hareketliliği
henüz yaratamamıştır. Bakanlar Kurulu kararına göre, 6 ay
süreyle konut teslimlerinde %18 yerine %8 KDV uygulanacak
olması, %4 olan tapu harcının %3’e indirilmesi ve son olarak
ev kredilerinde bankaların yeni bir faiz kampanyası başlatmaları, boyutu bilinmeyen konut stoğunu hiç kuşkusuz azaltacaktır.
Ancak artan konut fiyatlarının bu etkiyi sınırlayacağı göz ardı
edilmemelidir. 2018 yılının ilk 3 ayındaki yapı ruhsatı sayıları incelendiğinde, müteahhitlerimizin yeni inşaat yapma noktasında
isteksiz oldukları net bir şekilde görülecektir. Mayıs ayında hazır
beton satışlarındaki düşüş, yeni inşaat yapımına başlamadıkları
gibi müteahhitlerin mevcut işlerini tamamlama noktasında da
yavaşladıklarını bize göstermektedir. Müteahhitlik faaliyetlerindeki yavaşlamanın bariz bir şekilde ortaya çıktığı 2018 yılında 6
aylığına alınan bu tedbirlerin etkisi sınırlı kalabilecektir. Sonrasında, konut kredi faizlerinin yükselmesi ile birlikte ipotekli satışlarda keskin bir düşüş yaşanacaktır.” dedi.

ETKİNLİKLER ACTIVITIES

THBB, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
eğitimi düzenledi
gi amaçla işleneceği; işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi
amaçla aktarılabileceği; kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi; ilgili kişinin hakları; konusunda bilgi vermekle yüküm11 Mayıs 2018 tarihinde THBB’nin merkez ofisinde gerçekleşen
lü olduğunu söyledi. Veri sorumlusunun yüeğitimde THBB Hukuk Danışmanlarından Av.
kümlülükleri konusunda bilgiler veren THBB
Volkan Özcan ve Av. Ahmet Tüfekçi tarafınHukuk Danışmanları, veri sorumlusunun veri
THBB
holds
a
Personal
dan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na
güvenliğini sağlama yükümlülüğü olduğunu
Data Protection
uyum için hazır beton firmalarının dikkat
ve işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan
etmesi gereken konular ve firmalar tarafınLaw training
yollarla başkaları tarafından elde edilmesi
dan yapılması zorunlu olan çalışmalar anlahalinde, bu durumun en kısa sürede ilgilisine
A
training
regarding
“Personal
Data
tıldı. Eğitime, THBB Üyelerinin temsilcileri ve
ve Kurula bildirmekle yükümlü olduğuna ve
Protection
Law”
has
been
held
by
THBB personeli katıldı.
veri sorumluları ile veri işleyen kişilerin, öğTurkish Ready Mixed Concrete
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun amacı
rendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine
Association (THBB). In the trainhakkında bilgiler veren THBB Hukuk Danışaykırı olarak başkasına açıklayamayacağını
ing that took place at THBB’s head
manları, Kanun’un amacının kişilerin temel
ve işleme amacı dışında kullanamayacağına,
office on May 11, 2018, the issues that
hak ve özgürlüklerini korumayı, özel hayatın
bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından
the ready mixed concrete firms must
gizliliğinin muhafaza edilmesini sağlamayı,
sonra da devam ettiğine dikkat çekti.
take into account and the mandakişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin
tory works to be performed by firms
İlgili kişilerin haklarına değinen THBB Hukuk
yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları
for adapting to the “Personal Data
Danışmanları, ilgili kişilerin kişisel verilerinin
düzenlemek olduğunu, kimliği belirli veya beProtection Law” were lectured by
işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse
lirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiVolkan Özcan Esq. and Ahmet
bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına
nin, ırk ve etnik köken ile ilgili verilerin, siyasi
Tüfekçi Esq., two of the THBB
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
düşünce, din, mezhep veya diğer inançlar ile
Legal Consultants.
aktarılan kişileri bilme, kanuna aykırı olarak
ilgili verilerin, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya
işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle
zararın giderilmesini talep etme, verilerin otomatik sistemler ile
ilgili verilerin, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili verilerin kişisel veri
analiz edilmesi nedeniyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya
olduğunu belirtti.
çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin silinmesini ve yok edilmeKanun kapsamında Aydınlatma Yükümlülüğüne değinen THBB
sini isteme, silinme ya da yok etme işlemlerinin söz konusu veriHukuk Danışmanları, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında
nin aktarıldığı 3. kişiye bildirilmesi, eksik veya yanlış işlenmişse
veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sodüzeltilmesini isteme hakları olduğunu ifade etti. Yaptırımlar korumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği; kişisel verilerin hannusunda da bilgiler veren THBB Hukuk Danışmanları, Kanun’un
kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi durumunda 1
ila 3 yıl hapis, özel nitelikli kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
kaydedilmesi durumunda 1,5 ila 4,5 yıl hapis, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi, yayılması, ele geçirilmesi durumunda 2 ila 4 yıl hapis, kanunların belirlediği sürelerin
geçmiş olmasına karşın verilerin yok edilmemesi, silinmemesi
durumunda 1 ila 2 yıl hapis öngördüğünü; aydınlatma yükümlülüğünün ihlalinde 5.000TL ila 100.000TL, veri güvenliği yükümlülüğünün ihlal durumunda 15.000 TL ila 1.000.000 TL,
sicile kayıt ve bildirim yükümlülüklerinin ihlalinde 20.000 TL ila
1.000.000 TL, kurul kararlarına uymama durumunda 25.000
TL ila 1.000.000 TL para cezası öngördüğüne dikkat çekti.
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu” ile ilgili bir eğitim düzenledi.
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ETKİNLİKLER ACTIVITIES

Türkiye Hazır Beton Birliği
2018 Temmuz-Ağustos meslek içi
kurs takvimi açıklandı
Türkiye Hazır Beton Birliğinin, hazır beton sektöründe çalışan
transmikser, pompa ve santral operatörleri ile laboratuvar
teknisyenleri için düzenlediği eğitimler devam ediyor. Bir okul
gibi sektörüne eğitimli, bilinçli ve kalifiye eleman yetiştiren
THBB, 2018 yılı Temmuz-Ağustos
aylarında toplam 7 kurs düzenleyeTurkish Ready Mixed
cek. Devam eden aylarda düzenleConcrete Association
necek kursların tarihleri daha sonra
July-August 2018
açıklanacak.

Vocational Course
Calendar announced
Trainings organized by Turkish Ready
Mixed Concrete Association for the
truck mixer, pump and batching plant
operators and laboratory technicians
working in the ready mixed concrete
sector are ongoing. Total seven courses
will be held in July-August in 2018 in
the training calendar of THBB that
educates trained, conscious, and qualified personnel in the sector like a school.
The dates of the courses to be organized
in the subsequent months will be announced later on.

4 farklı alanda eğitim verilen kurs
takviminde transmikser operatörleri için 1, pompa operatörleri için 2,
santral operatörleri 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
alınarak çalışma disiplini kazanıl-
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ması olarak belirlenmiştir.
Pompa ve Transmikser Operatörleri eğitimi için hazırlanan ders
programında; kullanılan araçların teknik özelliklerinin bilinmesi,
ileri ve güvenli sürüş tekniklerinin öğrenilmesi konuları işlenmektedir.
Santral Operatörleri eğitimi için hazırlanan ders programında; başta kullanılan araçların bakımlarının öğrenilmesi, beton
hakkında temel bilgiler öğrenilmesi, arıza durumlarının tespitinin
yapılması ve beton üretimine etki edecek arıza ve yanlış uygulamaların öğrenilmesi konuları hakkında eğitim verilmektedir.
Laboratuvar Teknisyenleri kursu (Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme Deneyleri) ders programında; standarda
uygun beton üretimi yapılması, standarda uygun beton numune
değerlendirmesi yapılması gibi teorik konuların yanında laboratuvar ortamında uygulamalı eğitim verilmektedir.
4 farklı branş için özel olarak hazırlanan programlarda eğitim
alan katılımcılar kurs sonunda sınava tabi tutulmakta ve başarılı
olanlara Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verilmektedir.
Talepler doğrultusunda da açılacak kurslar ile ilgili güncel takvime Türkiye Hazır Beton Birliği web sitesinin eğitimler bölümünden veya http://egitim.thbbii.com.tr/kurstakvimi/ web sitesinden
ulaşılabilmektedir.
Eğitim ile ilgili taleplerinizi egitim@thbb.org adresine ya da 0216
413 61 80 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

ACTIVITIES ETKİNLİKLER

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

Kurs

Şehir

2-6 Temmuz 2018

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri

İstanbul

9-13 Temmuz 2018

Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton ve Betonarme Deneyleri

İstanbul

16-20 Temmuz 2018

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü

İstanbul

23-27 Temmuz 2018

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü

İstanbul

30 Temmuz-3 Ağustos 2018

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri

İstanbul

6-10 Ağustos 2018

Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme Deneyleri

İstanbul

13-17 Ağustos 2018

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü

İstanbul

Taleplere göre düzenlenecek olan program daha sonra açıklanacaktır.

Transmikser ve Pompa Operatörleri Kursları Ana Sponsoru 2017-2018

Beton Pompa Operatörleri Kursları Sponsoru 2017-2018

Santral Operatörleri Kursları Sponsorları 2017-2018

Laboratuvar Teknisyenleri Kursu Sponsorları 2017-2018
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Hazır beton sektörü THBB’nin iftarında
bir araya geldi
malarımıza yaptıkları işin kalitesini, çevreye olan duyarlılıklarını
ve iş güvenliği konusundaki hassasiyetlerini gösterme imkânı
sağladık.”
Sektörün güncel durumu hakkında bilgiler veren Yavuz Işık konuşmasını şöyle sürdürdü: “Birliğimizin kurulduğu 1988 yılında
ülkemizde yıllık 1,5 milyon m3 beton üretilmekte iken son 30 yılda üretim 115 milyon m3e yükselmiştir. Bunu artık sizler de bizler kadar iyi biliyorsunuz: Türkiye, bu büyüme performansıyla
beton üretiminde 2009’dan bu yana Avrupa’nın lideridir. Çin
ve ABD’nin ardından da dünyanın üçüncü en büyük hazır beton
üreticisidir.”
Ekonomik gelişmeleri değerlendiren Yavuz Işık, “Geride bıraktığımız son iki ay olan mart ve nisan aylarında hazır beton sektöründe bir hareketlenme göze çarpmaktadır. Ancak geçtiğimiz
Hazır beton sektörü Türkiye Hazır Beton Birliğinin düzenlediği
yılla kıyaslandığında, 2018 yılının ilk 4 ayında inşaat sektöründe
iftarda bir araya geldi. 18 Mayıs 2018 tarihinde İTO Cemile Sulönemli bir yavaşlama söz konusudur. Bu nedenle, inşaat sektötan Korusu’nda düzenlenen iftar yemeğine Avrupa Hazır Beton
rünü geliştirmeye yönelik geçtiğimiz haftalarda alınan tedbirBirliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık,
ler çok yerinde olmuştur ve zamanlaması doğrudur. Bakanlar
THBB üyeleri, hazır beton sektörünün ve yan sanayi firmalarıKurulu kararına göre, 6 ay süreyle konut teslimlerinde yüzde
nın temsilcileri katıldı.
18 yerine yüzde 8 KDV uygulanacak olması,
Konuşmasına THBB’nin çalışmaları hakkında
yüzde 4 olan tapu harcının yüzde 3’e indirilReady mixed
bilgi vererek başlayan Yavuz Işık, “Birliğimizin
mesi ve son olarak ev kredilerinde bankaların
bir büyük başarısını da geçtiğimiz yıl ilk kez
concrete sector
yeni bir faiz kampanyası başlatmaları, sektöre
sizlerle iftarımızda paylaşmıştık. THBB olarak
canlılık getirecektir. İnşaat faaliyetlerindeki
convenes at THBB’s
geçtiğimiz yıl Beton Sürdürülebilirlik Konseyavaşlamanın bariz bir şekilde ortaya çıktığı
iftar
yi Bölgesel Sistem Operatörü olduğumuzu,
2018 yılında alınan bu tedbirlerin ne derece
KGS’nin de Belgelendirme Kuruluşu olarak
etkili olduğunun yakından takip edilmesi geThe ready mixed concrete sector
yetkilendirildiğini duyurmuştuk. Bu yetkilenrekmektedir.”
has come together in the iftar ordirme doğrultusunda Kaynakların Sorumlu
ganized by Turkish Ready Mixed
Sözlerine son vermeden önce bu yılın kendileKullanımı Belgelendirme Sisteminin adaptasConcrete Association. Yavuz Işık,
ri için öneminden bahsetmek istediğini ifade
yon sürecini tamamladık. Bu çerçevede kayChair of the Board of Directors of
eden Yavuz Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:
European Ready Mixed Concrete
nakların sorumlu kullanımı açısından üretici“Bu yıl, sektörel bir kuruluş olan Birliğimizin
Organization (ERMCO) and
lerin performanslarını değerlendirebilecekleri
kuruluşunun 30. yılını kutluyoruz. THBB’nin
THBB; the THBB members; and
formu Türkçeye çevirdik. Bununla birlikte siskurulduğu 1988 yılından bu yana sektörümüthe representatives of the ready
temin tüm detaylarını barındıran teknik el
zün gelişmesi için büyük bir özveri ile çalışıyomixed concrete sector and ancilkitabını da Türkiye’ye adapte ettik. Tüm bu
ruz. Konuşmamın başında da değindiğim gibi
lary industry firms participated in
hazırlıkların ardından bu yıl, ilk belgelendirme
Birlik olarak güvenli ve dayanıklı yapıların inthe iftar dinner held on 18 th May
sürecimizi başlatacağız. Bildiğiniz üzere 2017
şası için standartlara uygun, yüksek dayanım
2018 at the İTO Cemile Sultan
yılında yeni bir adım daha attık. Çevre Yarışsınıflarında, kaliteli, sürdürülebilir beton kulGrove.
ması ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışmaları
lanımının artması ve tekniğine uygun, doğru
birer belgelendirme modeline dönüştürdük.
beton uygulamalarının yaygınlaşmasını kendimize görev edindik. Bu günlere gelmemizde siz değerleri üyele“KGS Çevre Belgelendirmesi” ve “KGS İş Sağlığı ve Güvenliği
rimizin ve sektör temsilcilerimizin katkısı inkâr edilemez.”
Belgelendirmesi” adı verilen bu belgelendirme sistemleriyle fir-
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