
Geçtiğimiz ay Değerli Hoca-

mız Prof. Dr. Süheyl Akman’ı 

kaybettik. Hocamıza bir kez 

daha Allah’tan rahmet, ailesi-

ne, yakınlarına, İTÜ camiasına 

ve sektörümüze başsağlığı ve 

sabırlar dilerim.

Ülkemizin ve sektörümüzün en önemli sektörel kuruluşların-

dan biri olan Birliğimizin Genel Kurul Toplantısı’nı mart ayında 

düzenledik. Genel Kurulumuz vesilesiyle değerli üyelerimizle 

bir araya gelerek 2021 yılında yaptığımız çalışmaları değerlen-

dirme ve 2022 yılında yapacağımız 

çalışmaları görüşme imkânı bulduk. 

Sektörümüze büyük emek veren 

Birliğimizin üyelerini, bütün başkan-

larını, yönetim kurulu üyelerini ve 

çalışanlarını bir kez daha canıgönül-

den kutluyorum.

Hazır beton sektörünün temsilcisi 

olarak, kurulduğumuz 1988 yılın-

dan bu yana, ülkemizde güvenli ve 

dayanıklı yapıların inşası için gerekli 

olan kaliteli, doğru, çevreye duyarlı 

ve sürdürülebilir beton üretiminin 

ve kullanımının yaygınlaşması için 

çalışıyoruz. Ülkemiz ekonomisine 

önemli katkılar sunan sektörümü-

zü 2021 yılı özelinde bilimsel olarak 

analiz eden Hazır Beton Sektör Ra-

poru’muzu açıkladık. Türkiye İsta-

tistik Kurumu, T.C. Merkez Bankası, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) verileri ile THBB üyelerinin, 

THBB dışındaki üreticilerin ve teda-

rikçilerin sağladığı bilgiler ışığında 

hazırladığımız Rapor, Türkiye eko-

nomisi, inşaat sektörü ve hazır be-

ton sektörüne yönelik detaylı analizler, değerlendirmeler ve 

projeksiyonlar içermektedir. İnşaat ve hazır beton sektörüyle 

ilgili kurum ve kişilerle paylaştığımız Raporun baskısı yapılarak 

sektörümüze, paydaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına 

gönderilmiştir.

İnşaat ve inşaat sektörüne hizmet eden diğer sektörlerin sür-

dürülebilir büyümesinin, ancak bütüncül bir kalkınma modeli 

ile hayata geçebileceğine dikkat çeken Raporumuz, İnşaat Sek-

törü Strateji Belgesi’nin bir an evvel hazırlanmasının ve uygu-

lanmasının gerekliliğini vurgulamaktadır.

Sektörümüz 2020 yılı resmî verilerine göre 24 milyar Türk li-

rasını aşan cirosu, 33 bini aşan 

istihdam hacmi ve yıllık 95 milyon 

metreküpü bulan üretimiyle Tür-

kiye ekonomisi ve inşaat sektörü 

açısından çok önemli bir yerde 

durmaktadır. Ülkemiz, hazır be-

ton üretiminde 2009 yılından bu 

yana Avrupa’nın lideridir. Hazır 

beton sektörü, inşaat sektörüne 

ve buna bağlı olarak ülke ekonomi-

sine büyük katkı sağlamaktadır. Bu 

durum, sektörümüzün inşaat sek-

törünün en temel kolu olduğunu 

göstermektedir.

2020 yılına oranla sektör için daha 

stabil bir yıl olan 2021 yılında ha-

zır beton sektörü bütün olumsuz-

luklara rağmen büyümeyi başar-

mıştır. Hazır beton sektörünün 

2021 yılında %10-%15 arasında bir 

büyüme gerçekleştirdiği tahmin 

edilmektedir. 2022 yılında ise ha-

zır beton sektörünün kötümser se-

naryoda %5 oranında küçüleceği, 

iyimser senaryoda ise %10 kadar 

büyüyebileceği tahmin edilmekte-

Hazır Beton Sektör Raporumuzla 
sektörümüze yol gösteriyoruz
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We are guiding our Sector with 
our Ready Mixed Concrete Sector 

Report    

As the representative of the ready mixed concrete sector, we 

have been endeavoring to expand the production and use 

of quality, accurate, environment-friendly, and sustainable 

concrete, which is necessary for the construction of safe and 

enduring structures in our country, since 1988, the year of 

our establishment. We have announced our Ready Mixed 

Concrete Sector Report, which scientifically analyzes 

our sector that provides significant contributions to our 

country’s economy, specifically for 2021. The Report that we 

have drawn up in the light of the data provided by the Turk-

ish Statistical Institute, T.R.Central Bank, the Union of 

Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) 

as well as of the information provided by the THBB mem-

bers and producers and suppliers other than the THBB 

members, includes detailed analyzes, assessments, and pro-

jections for the economy of Turkey, the construction sector, 

and the ready mixed concrete sector. The Report, which we 

shared with the institutions and individuals related to the 

construction and ready mixed concrete sectors, was printed 

out and delivered to our sector, our stakeholders, and public 

institutions and organizations.
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dir. Raporu’muza Birliğimizin web sitesinden ulaşarak incele-
meniz sizlere büyük fayda sağlayacaktır.

“Beton Pompa Operatörü” ve onayını yeni almış olduğumuz 
“Beton Santral Operatörü” Mesleki Yeterliliği belgelendirme 
sınavlarını, AB’nin “Belgelendirme için Doğrudan Hibe-II” pro-
jesi kapsamında sürdürüyoruz. Geçtiğimiz aylarda İstanbul ve 
Ankara’da toplam dört Beton Pompa Operatörü Mesleki Yeter-
lilik Sınavı düzenledik. 

Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitimlerimizi, Transmikser ve 
Pompa Operatörleri Kursları Ana Sponsorumuz Mercedes-
Benz Türk A.Ş.’nin katkılarıyla İzmir, İzmit, Bodrum, Antalya 
ve Tekirdağ’da yaptık. Yine ana sponsorumuzun katkılarıyla 
Ağır Vasıta Güvenli Sürüş Eğitimimizi İstanbul’da; Hazır Beton 
Şantiye Operasyonlarında Yer Tespit Elemanı ve Beton Pompa 
Operatörleri için Teknik Emniyet Kuralları Eğitimimizi ise An-
kara, Antalya ve İstanbul’da düzenledik. Kaynakların verimli 
kullanılması amacıyla Beton Pompasının ve Beton Santrali-
nin Verimli Kullanımı Eğitimimizi Güriş İş Makinaları Endüst-
ri AŞ’nin katkılarıyla Bodrum’da iki kez yaptık. Beton Santral 
İşleri Eğitimimizi Santral Operatörleri Kursları Sponsorumuz 
Özbekoğlu’nun katkılarıyla İstanbul’da 
düzenledik. Depreme Dayanıklı Yapılarda 
Beton ve Betonarme Deneyleri eğitimi-
mizi Akkuyutst Hazır Beton Santralinde 
ve İstanbul’da düzenledik. 

Ülkemizin örnek sektörel öz denetim 
kuruluşlarından biri olarak 1995 yılın-
dan bu yana çalışmalarına devam eden 
Kalite Güvence Sistemi KGS Kurulunun 
54. Toplantısı’nı şubat ayında gerçekleş-
tirdik. Beton ile ilgili kamu veya özel nitelikte bütün tarafların 
katılımı ile oluşturulan KGS Kurulu, her 3 ayda bir toplanarak 
KGS’nin yönetimini sürdürmektedir.

Pandemi nedeniyle 2020 yılından bu yana çevrim içi düzenle-
diğimiz Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları Se-
minerlerimize yeniden başladık. Mart ayında Seminerimizin 
24.sünü İMO Ankara Şubesi Kayseri Temsilciliği iş birliği ile 
yaptık.

Mart ayında telekonferans yöntemiyle yaptığımız Teknik Komi-
te ile Çevre ve İş Güvenliği Komitesi toplantılarımızda sektörü-
müzü ilgilendiren önemli gelişmeleri görüşerek kararlar aldık. 

Her fırsatta sektörümüzü ve Birliğimizi tanıtmaya, halkımızı 
ve bütün paydaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz. Mart 
ayında “Bloomberg HT” TV kanalının canlı yayınına konuk ola-
rak ekonomi, inşaat ve hazır beton sektörleriyle ilgili değerlen-
dirmelerimizi paylaştık.

Sektörümüzü bütün platformlarda temsil ediyor, etkinlikleri ve 
gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz. Mart ayında İs-
tanbul Yapı Fuarı’na katıldık. 4 gün süren Fuardaki standımızda 
katılımcıları ve ziyaretçileri bilgilendirdik.

Üyesi olduğumuz Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO) şubat 

ayında telekonferans yöntemiyle yapılan Yönetim Kurulu top-

lantısında sektörümüzün gündemindeki maddeleri görüşerek 

kararlar aldık. Üyesi ve Bölgesel Sistem Operatörü olduğumuz 

İsviçre merkezli Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (CSC) şubat 

ayında telekonferans yöntemiyle yapılan Yönetim Kurulu top-

lantısında ülkemizi ve sektörümüzü temsil ettik. Avrupa Beton 

Platformunun (ECP) mart ayında telekonferans yöntemiyle ya-

pılan Yönetim Kurulu toplantısına katılarak CSC ile ilgili bilgiler 

paylaştık. ERMCO’nun üyesi olduğu Avrupa Beton Kaplamalar 

Birliğinin (EUPAVE) şubat ayında telekonferans yöntemiyle ya-

pılan Yönetim Kurulu, Teknik - Tanıtım Komitesi toplantılarında 

alınan kararlara katkı sağladık. Üyesi olduğumuz Yapı Ürünleri 

Üreticileri Federasyonunun şubat ayında yapılan Genel Kuru-

luna katıldık.

2022 yılının ilk aylarında yaptığımız çalışmaları özetledikten 

sonra ekonomik değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak isti-

yorum. 

Yılın ilk iki ayına ilişkin göstergeler karmaşık bir tablo ortaya 

koymaktadır. Öncelikle konut satış ista-

tistiklerine bakmamız gerekmektedir. 

Geçen yılın ilk iki ayında satılan konut sa-

yısı 150 bin iken bu yılın aynı öneminde 

ulaşılan sayı 185 bin olarak görünmekte-

dir. Yıllık bazda %22,5’luk bir artış ortaya 

çıkmıştır.

İlk iki aydaki ipotekli konut satışlarındaki 

artış oranı %50, diğer satışlar ise %17 

artmıştır. İlk el satışlarda %19, ikinci el 

satışlarda %23 artış görünmektedir. 

Özellikle şubat ayı konut satış rakamları bizleri sevindirmiştir.

Her ay gerçekleştirdiğimiz Hazır Beton Endeksi ve TÜİK tara-

fından açıklanan güven endeksleri ise farklı bir tablo göster-

mektedir. Hazır Beton Endeksi sonuçlarına göre şubat ayında 

faaliyet hariç diğer endekslerde bir gerileme görülmektedir. 

Şubat ayında faaliyette sınırlı bir yükseliş ortaya çıkmıştır. En-

deksler içinde özellikle beklenti düzeyi geçen yıla kıyasla olduk-

ça düşük kalmıştır. TÜİK’in sektörel güven endeksleri ise inşaat 

sektörünün, diğer sektörlere kıyasla negatif ayrıştığının sinyal-

lerini vermektedir. Şubat ayı sektörel güven endekslerinde pe-

rakende ve hizmet sektörlerinde değer 120’ye yakın iken inşaat 

sektöründe bu değer 82’dir. Son 3 ayda inşaat güven endeksi 

ciddi oranda azalmış ve inşaat ile diğer sektörler arasındaki 

fark 2020 yılından bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştır.

Bütün bunlar inşaat sektörü açısından 2022 yılının çok kolay 

bir yıl olmayacağına, bir yandan maliyet artışları diğer yandan 

sektördeki risk algısının inşaat sektörünün kendinden bekle-

nen potansiyeli ortaya çıkarmasına mani olacağına işaret et-

mektedir.  

Inviting attention to the fact that the 

sustainable growth of the construc-

tion sector and other sectors serving 

the construction sector can only be re-

alized through a holistic development 

model, our Report highlights the 

necessity of drawing up and putting 

into practice the Construction Sector 

Strategy Deed as soon as possible. 
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