
THBB, “Beton Pompasının Güvenli Kurulumu” 
eğitim filmi hazırladı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), mobil be-
ton pompalarının inşaat mahallinde sebep 
oldukları iş kazalarının azaltılması ve sıfıra 
indirilmesi amacıyla “Beton Pompasının Gü-
venli Kurulumu” eğitim filmi hazırladı.

Kaynakların verimli kullanılmasına ve iş gü-
venliğine büyük önem veren THBB, 2018 
yılında hazırlamaya başladığı kısa eğitim 
filmlerine yenilerini ekleyerek çalışmaları-
na devam ediyor. THBB tarafından Güriş İş 
Makinaları Endüstri AŞ sponsorluğunda ha-
zırlanan “Beton Pompasının Güvenli Kurulu-
mu” eğitim filminde hazır beton sektöründe 
çalışan mobil beton pompa operatörlerine mobil beton pom-
pasının güvenli kurulumunun nasıl olması gerektiği anlatılıyor.

İnşaat sektöründe kullanılan iş makinelerinin en önemlilerin-
den biri mobil beton pompalarıdır. Beton pompalarının kalitesi, 
teknolojisi, sağlamlığı ve işlevselliği hem iş güvenliği hem de 
iş verimliliği ve ekonomikliği açısından oldukça önemlidir. Aynı 
zamanda pompanın kurulacağı yerin seçimi, pompanın kurul-
ması, betonun pompalanması ve pompanın tekrar toplanması 
gibi saha uygulamalarındaki yanlışlar kimi zaman mal ve hatta 
can kayıplarına neden olabilmektedir. 

“Beton Pompasının Güvenli Kurulumu” eği-
tim filminde tüm bu süreç, mobil beton pom-
pasının güvenli kurulumunun ardından be-
tonun pompalanması öncesinde yapılacak 
hazırlıklar, betonun pompalanması ve mobil 
beton pompanın temizlenmesi gibi konular 
detaylı olarak anlatılıyor. 

THBB tarafından hazırlanan eğitim film-
lerinin Türkiye’de bulunan, bütün beton 
santralleri başta olmak üzere 20.000’den 
fazla transmikser operatörü ve 5.000’den 
fazla beton pompa operatörüne ve binler-
ce laboratuvar personeline THBB ve THBB 

üyeleri tarafından gösterilmesi hedefleniyor. THBB seminerleri 
ve etkinliklerinde de katılımcılara gösterilen bu eğitim filmle-
ri, isteyen herkesin her an ulaşabilmesi için ise aynı zamanda 
THBB’nin www.thbb.org adresindeki web sitesinden ve sosyal 
medya hesaplarından paylaşılıyor.

THBB has made a 
training video titled 

“Safe Setup of a 
Concrete Pump” 

Turkish Ready Mixed Concrete Asso-

ciation (THBB) has made a training 

video titled “Safe Setup of a Concrete 

Pump” to reduce and bring to zero 

level the occupational accidents 

caused by mobile concrete pumps at 

construction sites.

Katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 

Teknik Komite ve Çevre ve İş Gü-

venliği Komitesi toplantıları 30 Eylül 

2021 tarihinde telekonferans yönte-

miyle yapıldı. THBB Komiteleri hazır 

beton sektörünün gelişimi ve sorun-

ların çözümü için çalışmalarına yo-

ğun bir şekilde devam ediyor. THBB 

Komiteleri sektörü ilgilendiren ge-

lişmeleri takip ederek aldığı kararlar 

ile Yönetim Kuruluna katkı sağlıyor. 

THBB Teknik Komite toplantısı 30 

Eylül 2021 tarihinde telekonferans 

yöntemiyle yapıldı. Toplantıda bir 

önceki Komite kararlarının değer-

lendirilmesinin ardından gündem-

deki maddelerin görüşülmesine ge-

çildi. Toplantıda, TS 13515 Standardı 

revizyonu, İstanbul Çevre ve Şehir-

cilik İl Müdürlüğü Yapı Malzemesi Şube Müdürlüğü ile yapılan 

görüşme, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel 

Müdürlüğüne yazılan yazı, Beton Yaşam Döngüsü Rehberi, ha-

zır beton sektörü açısından inşaat sektöründe sürdürülebilirlik 

ve yeşil binalar, agrega temini ve kalitesinde yaşanılan sorunlar 

ve hazır beton üreticileri tarafından kullanılan beton numune 

kalıpları hakkında yapılması planlanan sektörel araştırma başta 

olmak üzere hazır beton sektörünü ilgilendiren konular görüşü-

lerek kararlar alındı.

30 Eylül 2021 tarihinde telekonferans yöntemiyle gerçekleştiri-

len THBB Çevre ve İş Güvenliği Komitesi toplantısında bir önce-

ki Komite kararlarının değerlendirilmesinin ardından gündem-

deki maddelerin görüşülmesine geçildi. Toplantıda, COVID-19 

Pandemisi ile ilgili sektörümüzde alınan önlemler ve gelişmeler, 

hazır beton sektöründe iyi uygulama örnekleri, hazır beton te-

sisinde laboratuvar personeli görev tanımı konusunda yapılan 

çalışmalar, çevrim içi kaza kök sebep analizi eğitimi, Türkiye Ha-

zır Beton Birliği Mesleki Yeterlilik Merkezi (THBB MYM) çalışma-

ları, Hazır Beton Şantiye Operasyonlarında Yer Tespit Elemanı 

ve Beton Pompa Operatörleri için Teknik Emniyet Kuralları Eği-

timleri, Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitimleri, Eğitim filmleri-

nin izlenmesi ve sponsor desteği ile gerçekleştirilen çekimleri 

tamamlanan eğitim filmi, son dönemlerde yaşanan iş kazaları-

nın analizi, THBB Çevre Ödülleri Yarışması denetimlerinin plan-

lanması ve Hazır Beton Yaşam Döngüsü Rehberi başta olmak 

üzere çevre ve iş güvenliği açısından hazır beton sektörünü ilgi-

lendiren önemli konular değerlendirildi. Komite toplantılarında 

alınan kararlar THBB Yönetim Kurulunda görüşülerek karara 

bağlanacak.

THBB Komiteleri hakkında

THBB bünyesinde Teknik Komite, Çevre ve İş Güvenliği Komite-

si, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Komitesi ve Üye ve Dış İlişkiler Ko-

mitesi bulunmaktadır. THBB’nin Ana Tüzüğü gereği oluşturulan 

bu komitelerde THBB’nin faaliyetleri planlanmakta, sektörümü-

zün sorunları tartışılmakta ve çözüm önerileri getirilmektedir. 

Bu özelliği ile komiteler, Yönetim Kurulu’na yardımcı bir yürüt-

me ve çalışma kurulu özelliği taşımaktadır. 

THBB Committees 
discussed the issues 
on the agenda of the 

sector  

The meetings of THBB Technical 

Committee and Environment and 

Vocational Safety Committee were 

held via teleconference on September 

30, 2021. The Committees of Turkish 

Ready Mixed Concrete Association 

(THBB) keep on working for the 

improvement of the ready mixed con-

crete sector and solution of problems 

nonstop. The THBB Committees 

contribute to the Board of Directors 

through the decisions they take by 

keeping track of the developments that 

concern the sector. 

THBB Komiteleri sektörün gündemindeki 
konuları görüştü 
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Türkiye Hazır Beton Birliği Mesleki Yeterlilik Merkezinin 

(THBB MYM) yürüttüğü mesleki yeterlilik 

sınav hizmetleri; Mesleki Yeterlilik Kuru-

mu (MYK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı AB Mali Yardımlar Dairesi Baş-

kanlığı ile Avrupa Birliği Türk Delegasyonu 

tarafından imzalanan “Belgelendirme için 

Doğrudan Hibe-II” projesi kapsamında hi-

beden yararlanmaya hak kazandı. THBB 

MYM’nin düzenleyeceği Beton Pompa 

Operatörü Seviye 3 Ulusal Yeterliliğinde 

sınavlarda başarılı olarak MYK Mesleki 

Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacak 

bireylerin sınav ücretlerinin tamamı hibe 

fonundan karşılanacak.

“Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe–II” 

sözleşmesi Mesleki Yeterlilik Kurumu, Söz-

leşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Gü-

venlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Da-

iresi Başkanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonu tarafından imzalandı. 

Hibe Programı ile Mesleki Yeterlilik Kuru-

mu tarafından yetkilendirilmiş belgelendir-

me kuruluşlarında sınava girerek belgelen-

dirilmek isteyen adayları desteklemek, iş 

gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte 

elemanların istihdam edilmesine yardımcı olarak iş gücü ma-

liyetlerinin azalmasına katkıda bulunmak, bireylere kariyer 

yollarını göstererek kariyer gelişimini ve hareketliliği kolay-

laştırmak amaçlanıyor.

Hibe protokolü imzalayan THBB MYM ta-

rafından gerçekleştirilecek Beton Pompa 

Operatörü Seviye 3 Ulusal Yeterliliğinde 

sınavlarda başarılı olarak MYK Mesleki 

Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacak 

bireylerin sınav ücretlerinin tamamı hibe 

fonundan karşılanacak.

Bireyler, doğrudan Hibe Programı-2’den 

sadece 1 (bir) kez faydalanabilecek. Aday-

ların ödedikleri sınav ücreti ile 2 kez sınava 

girme hakkı bulunuyor. Kadın, engelli ve 

işsiz adayların öncelikli kontenjan hakkı 

bulunuyor. Hibeden yalnızca Türkiye Cum-

huriyeti vatandaşları yararlanabilecek.

Ayrıca MYK, adayların tercihine göre  

Türkçe-İngilizce MYK Belgelerinin yanı sıra 

Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türk-

çe-İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-

Arapça gibi dillerde de MYK Belgesi düzen-

lenebilmesine olanak sağladı.

Fon bütçesi sınırlı olduğu için adayların 

www.thbb.com.tr adresinden veya 0216 

322 96 70 No.lu telefondan THBB MYM ile ivedi iletişime ge-

çerek başvuruda bulunması bekleniyor.

THBB MYM is 
entitled to benefit 

from a grant, with its 
vocational competency 
examination services. 

The vocational competency examina-

tion services being provided by the 

Center for Vocational Competency of 

Turkish Ready Mixed Concrete As-

sociation  (THBB MYM) entitled to 

benefit from a grant within the scope 

of the “Direct Grant-II for Certifica-

tion” project signed by the Vocational 

Competency Authority (MYK) along 

with the Department of EU Financial 

Grants of the Ministry of Labor and 

Social Security, and the Turkish 

Delegation of the European Union. 

The examination fees of the attendees 

who will be entitled to receive MYK 

Vocational Competency Certificate 

by passing the exams of Concrete 

Pump Operator Level 3 National 

Competency organized by THBB 

MYM will be covered entirely by the 

grant fund.

THBB MYM, mesleki yeterlilik sınav hizmetleri 
kapsamında hibeden yararlanmaya hak kazandı

ETKİNLİKLER ACTIVITIES

14 HAZIR BETON   Eylül - Ekim • 2021 • September - October



THBB eğitimleri devam ediyor

Uzun yıllardır düzenlediği eğitimlerle hazır beton sektörüne eği-

timli, bilinçli ve kalifiye eleman yetiştiren Türkiye Hazır Beton 

Birliğinin (THBB), transmikser, pompa ve santral operatörleri ile 

laboratuvar teknisyenleri için düzenlediği eğitimler devam ediyor. 

Tesislerde hem teorik hem de sahada uygulamalı olarak düzenle-

nen Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitimleri ile 

hazır beton tesislerinin kaynaklarının verimli 

kullanılması sağlanıyor.

“Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton ve Be-

tonarme Deneyleri” eğitimi 20-28 Eylül 2021 

tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. THBB’nin 

2020-2021 yılı Beton-Betonarme Deneyleri 

Kursları Sponsorlarından CHRYSO’nun kat-

kılarıyla yapılan eğitim, THBB Mekanik La-

boratuvarı Müdürü Yüksek İnşaat Mühendisi 

Cenk Kılınç, THBB Kimya Laboratuvarı Mü-

dürü Kimya Mühendisi Dr. Eyüp Eren ve THBB 

Kalibrasyon Laboratuvarı Müdürü Fizik Mü-

hendisi Arda Işık tarafından verildi. Eğitime 

katılan kursiyerler teorik ve uygulamalı olarak 

beton ve agrega deneyleri hakkında bilgilen-

diler.

Şantiye operasyonlarında görev yapan yer tespit ve sevkiyat gö-

revlileri ile beton pompa operatörlerine yönelik teorik ve uygula-

malı olarak düzenlenen “Yer Tespit Memuru ve Teknik Emniyet 

Kuralları Eğitimi” 15 Ekim 2021 tarihinde Limak Beton’un Anka-

ra Güvercinlik Hazır Beton Tesisi’nde yapıldı. THBB’nin 2020-

2021 yılı Transmikser ve Pompa Operatörleri 

Kursları Ana Sponsoru Mercedes-Benz Türk 
A.Ş.’nin katkılarıyla düzenlenen eğitimlerde, 
katılımcılar inşaat mahallinde dikkat edilmesi 
gereken kurallar konusunda hazırlanmış vide-
olar ve görüntüler eşliğinde bilgilendirildi.

THBB Meslek İçi Kursları hakkında

THBB tarafından düzenlenen eğitimler Mesle-
ki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine uygun ola-
rak uzman eğitmenler tarafından verilmek-
tedir. Her branşta verilen eğitimin ilk konu 
başlığı ise iş güvenliği kuralları esas alınarak 
çalışma disiplini kazanılması olarak belirlen-
miştir.

Pompa ve Transmikser Operatörleri eğitimi 
için hazırlanan ders programında; kullanılan 
araçların teknik özelliklerinin bilinmesi, ileri 

Trainings of THBB 
ongoing 

Trainings of Turkish Ready Mixed 

Concrete Association (THBB) that has 

been providing educated, conscious, and 

qualified personnel to the ready mixed 

concrete sector through its trainings 

it has been organizing for many years, 

oriented to the concrete pump, truck 

mixer, and batching plant operators and 

laboratory technicians are ongoing. It 

is ensured through the Economic and 

Safe Driving Trainings held both theo-

retically in the facilities and practically 

onsite that the resources of ready mixed 

concrete facilities are used efficiently.
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Beton-Betonarme Deneyleri Kursları Sponsorları 2020-2021

Santral Operatörleri Kursları Sponsoru 2020-2021

Transmikser ve Pompa Operatörleri Kursları Ana Sponsoru 2020-2021

ve güvenli sürüş tekniklerinin öğrenilmesi konuları işlenmektedir.

Santral Operatörleri eğitimi için hazırlanan ders programında; 
başta kullanılan ekipman bakımlarının öğrenilmesi, beton hakkın-
da temel bilgiler öğrenilmesi, arıza durumlarının tespitinin yapıl-
ması ve beton üretimine etki edecek arıza ve yanlış uygulamala-
rın öğrenilmesi konuları hakkında eğitim verilmektedir.

Laboratuvar Teknisyenleri kursu (Depreme Dayanıklı Yapılarda 
Beton Betonarme Deneyleri) ders programında; standarda uy-
gun beton üretimi yapılması, standarda uygun beton numune 

değerlendirmesi yapılması gibi teorik konuların yanında labora-
tuvar ortamında uygulamalı eğitim verilmektedir.

4 farklı branş için özel olarak hazırlanan programlarda eğitim 
alan katılımcılar kurs sonunda sınava tabi tutulmakta ve başarılı 
olanlara Millî Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verilmektedir.

Talepler doğrultusunda da açılacak kurslar ile ilgili güncel bilgi 
için egitim@thbb.org adresine yazabilir veya 0534 087 82 36 nu-
maralı telefonu arayabilirsiniz.
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 

her ay merakla beklenen inşaat ve 

bununla bağlantılı imalat ve hizmet 

sektörlerindeki mevcut durum ile 

beklenen gelişmeleri ortaya koyan 

“Hazır Beton Endeksi” 2021 Ekim 

Ayı Raporu’nu açıkladı. Raporda ge-

lecek döneme ilişkin beklenti pozitif 

tarafta ancak eşiğin hemen üzerin-

de görünmektedir. Güven Endeksi 

ekim ayında negatif seviyede de-

vam ederken, Hazır Beton Endeksi 

faaliyetteki yükselme ile birlikte yu-

karı yönlü hareket etmiştir. 

THBB, her ay merakla beklenen Ha-

zır Beton Endeksi’nin 2021 Ekim Ayı 

Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, 

gelecek döneme ilişkin beklenti 

pozitif tarafta ancak eşiğin hemen 

üzerinde görünmektedir. Güven En-

deksi ekim ayında negatif seviyede 

devam ederken, Hazır Beton Endek-

si faaliyetteki yükselme ile birlikte 

yukarı yönlü hareket etmiştir. Ağus-

tos, eylül ve ekim aylarında inşaat faaliyetlerinin hareketlili-

ğini korumaya devam etmesi dikkat çekicidir.

Geçen yılın aynı ayına göre baktığımızda ise ekim ayında fa-

aliyet hariç bütün endekslerde bir artış görülmektedir. Faali-

yette görülen gerilemenin de sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Beklenti Endeksi’ndeki yükseliş, sektörün önümüzdeki dö-

nemde pozitif bir beklenti içinde olduğunu göstermektedir. 

Güven Endeksi’nde bir yükselme görülse de endeksin hâlen 

eşik seviyenin altında kaldığı unutulmamalıdır. 

“İpotekli konut satışları üzerinden gelecek olan talebin 

istenilen seviyeye gelmesi için öncelikle piyasa faizinin de 

düşmesi gerekmektedir.”

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu 

Başkanı Yavuz Işık, “Merkez Bankası’nın 23 Eylül’de politika 

faizindeki 100 puanlık indirimi sonrasında piyasa faizinde 

bir gerileme meydana gelmemiştir. İnşaat sektörü açısından 

faiz, diğer sektörlere kıyasla çok daha önemli görünmektedir. 

İpotekli konut satışları üzerinden gelecek olan talebin isteni-

len seviyeye gelmesi için öncelikle piyasa faizinin de düşmesi 

gerekmektedir.” diye konuştu.

Merkez Bankasının, risk primi, döviz kuru gibi göstergelerde 

yaşanan yükselmeyi göze alarak verdiği faiz indirimi kararı 

sonrasında bankacılık kesiminin alınan bu kararı piyasaya 

yansıtmasını beklediklerini belirten Yavuz Işık, “21 Ekim’de 

yapılan 200 baz puanlık faiz indirimi kararından sonra yapı-

lan açıklamada ‘yıl sonuna kadar faiz indirimi için sınırlı bir 

alan kaldı’ denmiştir ki bu söylemden önümüzdeki 2 ayda 

faiz indirimine devam edilebileceği ancak bunun hızının daha 

düşük olacağı sonucu çıkmaktadır. Bu yönüyle bu faiz indi-

rimlerinin piyasaya yansımaması durumunda, yılın geri kalan 

kısmında alınacak aksiyonların da etkisi olmayacaktır.” dedi.

The construction 
sector expects the 
interest rate cut to 
be reflected in the 

market

Turkish Ready Mixed Concrete 

Association (THBB) has an-

nounced its “Ready Mixed  Con-

crete Index” 2021 October Report 

that reveals the current state and 

expected developments in the 

construction sector and related 

manufacturing and service sectors 

and that is expected curiously every 

month. The expectation for the 

forthcoming period appears to be 

on the positive side but just above 

the threshold, as the report reads. 

While the Confidence Index kept 

on at a negative level in October, 

the Ready Mixed Concrete Index 

moved upwards upond the rise in 

activity.

İnşaat sektörü, faiz indiriminin piyasaya 
yansımasını bekliyor

Grafik 1: Endeks Değerleri 

Grafik 2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına 

Göre, %)
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