
Değerli üyeler ve sektörümü-

zün değerli paydaşları, inşa-

atın en temel kolu olan hazır 

beton sektörünün temsilcisi 

olarak çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ekim 

ayında Mesleki Yeterlilik Belgelendirme çalışmalarımızla ilgili 

önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Hazır Beton Birliği Mesleki 

Yeterlilik Merkezimiz (THBB MYM), 

yürüttüğü mesleki yeterlilik sınav 

hizmetleri çerçevesinde; Mesleki 

Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Çalış-

ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB 

Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı 

ile Avrupa Birliği Türk Delegasyonu 

tarafından imzalanan “Belgelendir-

me için Doğrudan Hibe-II” projesi 

kapsamında hibeden yararlanmaya 

hak kazandı. THBB MYM’nin düzen-

leyeceği Beton Pompa Operatörü 

Seviye 3 Ulusal Yeterliliğinde sınav-

larda başarılı olarak MYK Mesleki 

Yeterlilik Belgesi almaya hak kaza-

nacak bireylerin sınav ücretlerinin 

tamamı, hibe fonundan karşılana-

cak. Bu imkândan faydalanmak için 

operatörlerinize Beton Pompa Ope-

ratörlüğü Mesleki Yeterlilik Belgesi 

almak üzere THBB MYM’ye başvu-

rularınızı bekliyoruz.

Meslek içi eğitimlerimiz tüm hızıyla 

devam ediyor. Eylül ayında “Dep-

reme Dayanıklı Yapılarda Beton ve 

Betonarme Deneyleri” eğitimimizi 

İstanbul’da düzenledik. 7 gün süren eğitimde kursiyerler teorik 

ve uygulamalı olarak beton ve agrega deneyleri hakkında bil-

gilendiler. Kasım ayında Karabük’te gerçekleştirdiğimiz “Eko-

nomik ve Güvenli Sürüş” eğitimlerimize katılan kursiyerlere 

transmikser üzerinde uygulamalı ve teorik olarak eğitim ver-

dik. Şantiye operasyonlarında görev yapan yer tespit ve sevki-

yat görevlileri ile beton pompa operatörlerine yönelik düzen-

lediğimiz “Yer Tespit Memuru ve 

Teknik Emniyet Kuralları” eğitim-

lerimizi ekim ayında Ankara’da, 

kasım ayında Karabük’te yaptık. 

Eğitimlerde, katılımcıları inşaat 

sahasında dikkat edilmesi gereken 

kurallar konusunda bilgilendirdik.

Sektörümüzün gündemindeki 

konuları ve gelişmeleri yakından 

takip ediyoruz. Eylül ayı içerisin-

de telekonferans yöntemiyle yap-

tığımız Teknik Komite ile Çevre 

ve İş Güvenliği Komitesi toplantı-

larımızda TS 13515 Standardı re-

vizyonu, Beton Yaşam Döngüsü 

Rehberimiz, hazır beton sektörü 

açısından inşaat sektöründe sür-

dürülebilirlik ve yeşil binalar, agre-

ga temini ve kalitesinde yaşanılan 

sorunlar ve hazır beton üreticileri 

tarafından kullanılan beton numu-

ne kalıpları hakkında yapılması 

planlanan sektörel araştırmamız 

başta olmak üzere, sektörümüzü 

ilgilendiren gelişmeleri görüşerek 

kararlar aldık.

Mesleki Yeterlilik 
Belgelendirmelerine 
büyük önem veriyoruz

Yavuz Işık
THBB Yönetim Kurulu Başkanı
President

We consider Occupational 
Competence Certifications very 

important    

Esteemed members and stakeholders of our sector, as the 

representative of the ready mixed concrete sector, which is 

the most fundamental branch of construction, we continue 

our endeavors intensively. In October, there became an 

important development concerning our Occupational 

Competence Certification activities. Within the framework 

of the occupational competence examination services it 

executes, our Center for Occupational Qualification of 

Turkish Ready Mixed Concrete Association (THBB MYM) 

was entitled to benefit from the grant within the scope of 

the “Direct Grant for Certification-II” project signed by the 

Occupational Competence Authority (MYK), the Ministry 

of Labor and Social Security, EU Financial Grants Office, 

and the Delegation of the European Union to Turkey. The 

entire examination fees of the persons who will be entitled 

to receive MYK Occupational Competence Certificate by 

successfully passing the Concrete Pump Operator Level 3 

National Competence examinations organized by THBB 

MYM will be borne by the grant fund. We are waiting for 

your applications to THBB MYM in order to benefit from 

this opportunity and receive Concrete Pump Operator  

Occupational Competence Certificates for your operators.
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Bilindiği gibi inşaat sektöründe kullanılan iş makinelerinin en 

önemlilerinden biri mobil beton pompalarıdır. Beton pompa-

larının kalitesi, teknolojisi, sağlamlığı ve işlevselliği hem iş gü-

venliği hem de iş verimliliği ve ekonomikliği açısından oldukça 

önemlidir. Aynı zamanda pompanın kurulacağı yerin seçimi, 

pompanın kurulması, betonun pompalanması ve pompanın 

tekrar toplanması gibi saha uygulamalarındaki yanlışlar kimi 

zaman maddi zarara ve hatta can kayıplarına neden olabilmek-

tedir. Bu doğrultuda, Güriş İş Makinaları Endüstri AŞ sponsor-

luğunda mobil beton pompalarının inşaat mahallinde sebep ol-

dukları iş kazalarının azaltılması amacıyla “Beton Pompasının 

Güvenli Kurulumu” eğitim filmini hazırlayarak sektörümüzle 

paylaştık. Yoğun ilgi gören eğitim filmlerimiz bugüne kadar 

450.000’in üzerinde izlendi.

2016 yılından bu yana her ay hazırladığımız Hazır Beton 

Endeksi’nin yanı sıra bu yıl hazırlamaya başladığımız inşaat 

sektörü ile ilgili güncel ekonomik verileri içeren aylık İnşaat 

Sektörü Değerlendirme Raporlarımızı üyelerimiz başta olmak 

üzere tüm paydaşlarımıza göndermeye devam ediyoruz.

Sektörümüzü bütün platformlarda temsil ediyor, etkinlikleri ve 

gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz. Ekim ayında, 

üyesi olduğumuz Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonunun, biri 

TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde fiziki ola-

rak ve diğeri Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde çevrim içi olarak 

düzenlediği “Yapılarda Kullanılan Beton ve Harçlar ile Bileşen-

leri” seminerlerine “Hazır Beton Üretimi - Beton Uygulamaları” 

başlıklı sunumumuzla katılarak destek verdik.

Üyesi olduğumuz Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO) ekim 

ayında yapılan Yapı Bilgi Modellemesi - Beton Çalışma Grubu, 

Sürdürülebilirlik Komitesi ve Teknik Komite toplantılarına katıl-

dık ve sektörümüzün gündemindeki maddeleri görüşerek karar-

lar aldık. Üyesi ve Bölgesel Sistem Operatörü olduğumuz İsviçre 

merkezli Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (CSC) ekim ayında 

yapılan Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Bölgesel Sistem Operatör-

leri ve Belgelendirme Kuruluşları toplantılarına katıldık.

İklim değişikliğinin bir sonucu olarak hem kuraklık hem de sel 

gibi doğal afetler daha sık yaşanmaktadır. Yağmur ve yüzey 

akış suyunun yer altına sızmasına olanak vererek sel ve taşkın 

felaketlerini önleyen “Geçirimli Beton” uygulamaları, bu alanda 

bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. ERMCO’nun üyesi ol-

duğu Avrupa Beton Kaplamalar Birliği (EUPAVE) de “Geçirimli 

Beton” uygulamaların tasarımı, yapımı ve bakımıyla ilgilenen 

uzmanlara yönelik olarak Avrupa ülkelerindeki araştırmaların, 

uygulamaların ve yeniliklerin paylaşıldığı bir çalıştay düzenledi. 

EUPAVE tarafından ekim ayında çevrim içi olarak düzenlenen 

“Geçirimli Beton Kaplamalar: Avrupa Deneyimlerine Genel 

Bir Bakış” konulu “Beton Kaplamalarda En İyi Uygulamalar 

Çalıştayı”na katılarak geçirimli beton kaplamalar ile ilgili örnek 

uygulamaları ve güncel gelişmeleri takip ettik. EUPAVE’in yine 

ekim ayında düzenlenen Yönetim Kurulu ile Teknik ve Tanıtım 

Komitesi toplantılarına telekonferans yöntemiyle katılarak alı-

nan kararlara katkı sağladık.

Geçtiğimiz aylarda yaptığımız çalışmaları özetledikten sonra 

ekonomik değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Geçen ay Merkez Bankamız, beklentilerin aksine 200 baz pu-

anlık faiz indirimine gitti. Bu son karardan sonra %19,58’lik 

enflasyon, %16 faiz düzeyine sahip olduk. Çekirdek enflasyon 

%16,98 seviyesinde kaldı. 

Devam eden süreçte döviz kurunda hissedilir bir yükseliş yaşa-

dık. Aynı zamanda faiz kararı sonrasında Türkiye’deki enflasyo-

nist baskının daha da artacağını öngörüyoruz. Yalnızca döviz 

kuru artışı değil aynı zamanda küresel enerji fiyatlarındaki ge-

lişmeler de kaygı vericidir. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki 

yükseliş, ham madde ve emtia fiyatlarındaki artış ile birlikte 

özel sektörün üretim maliyetlerinde yükseliş, kaçınılmaz ola-

caktır. 

Merkez Bankasının kararı sonrasında “Piyasadaki faiz düzeyi 

aşağı gelecek mi?” sorusu kritik hâle gelmiştir. Merkez Banka-

sı, 23 Eylül’de politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e indirmişti. 

Faiz indirimi sonrasında beklenen, mevduat, tahvil ve kredi faiz-

lerinin düşmesiydi ancak gördük ki, on yıl vadeli gösterge tahvi-

lin faizi 22 Eylül akşamı yüzde 17,742’tü. Şimdi yüzde 20,02’dir. 

Bu yönüyle uzun vadeli faizde 2,26 puanlık bir yükseliş yaşan-

dı. Beş yıl vadeli gösterge tahvilin faizindeki artış ise 2 puana 

yakındır. Tüketici kredisi faizinde gözle görülür bir düşüş söz 

konusu olmadığı gibi tersine sınırlı bir artış yaşandı. Ticari kredi 

faizlerinde ise sınırlı bir azalma söz konusuydu. Aynı dönemde 

Türkiye’nin risk primi tam 75 baz puan arttı. 

1 puanlık indirim sonrasında ekonomide yaşananlar bunlardı, 

şimdi 200 baz puanlık indirim sonrasında döviz kurundaki yük-

selişe rağmen piyasa faizinin aşağı gelmesi sektör olarak bizim 

için oldukça kritiktir. Zira inşaat sektörü açısından faiz, diğer 

sektörlere kıyasla çok daha önemli görünmektedir. İpotekli ko-

nut satışları üzerinden gelecek olan talebin istenilen seviyeye 

gelmesi için öncelikle piyasa faizinin de aşağı gelmesi gerek-

mektedir. Merkez Bankasının risk primi, döviz kuru gibi göster-

gelerde yaşanan yükselmeyi göze alarak aldığı faiz indirimi ka-

rarı sonrasında bankacılık kesiminin alınan bu kararı piyasaya 

yansıtması beklenecektir. 21 Ekim’de yapılan 200 baz puanlık 

faiz indirimi kararından sonra yapılan açıklamada “yıl sonuna 

kadar faiz indirimi için sınırlı bir alan kaldı” denmiştir ki bu söy-

lemden önümüzdeki 2 ayda faiz indirimine devam edilebileceği 

ancak bunun hızının daha düşük olacağı sonucu çıkmaktadır. 

Bu yönüyle bu faiz indirimlerinin piyasaya yansımaması duru-

munda yılın geri kalan kısmında alınacak aksiyonların da etkisi 

olmayacaktır.
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