
Türkiye Hazır Beton Birliği ve TG Expo ortaklığı ile düzen-

lenen “BETON 2023 Hazır Beton Fuarı ve Kongresi”, hazır 

beton, çimento, agrega ve inşaat sektörlerini bir araya ge-

tirecek. BETON 2023 Hazır Beton Kongresi 15-17 Mart 2023 

tarihlerinde; BETON 2023 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İn-

şaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı ise 15-18 Mart 2023 

tarihlerinde Yeşilköy’de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleş-

tirilecek.

Hazır beton sektörü, 2021 yılı resmî verilerine göre 4 milyar 

doları aşan cirosu, 35 bini aşan istihdam hacmi ve yıllık 105 

milyon metreküpü bulan üretimiyle Türkiye ekonomisi ve in-

şaat sektörü açısından çok önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Bu kapsamda da Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en önemli 

fuar ve kongresine ev sahipliği yapacak olan “Beton 2023” 

sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturacak.

Türkiye Hazır Beton Birliği ve TG Expo ortaklığı ile düzen-

lenen “BETON 2023 Hazır Beton Fuarı ve Kongresi” inşaat, 

hazır beton ve agrega sektörlerini İstanbul’da bir araya geti-

recek. Fuar, Yeşilköy’de İstanbul Fuar Merkezi 9, 10 ve 11’inci  

salonlarda, 15-18 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak. 

Ülkemizde üretilen ve kullanılan betonların yüksek nitelikli ol-

ması ve beton uygulamalarının tekniğe uygun, çevreci ve gü-

venli olması konusunda çalışmalar yapan THBB, 1995 ve 2015 

yıllarında ERMCO Avrupa Hazır Beton Kongreleri’ni; 2004, 

2017 yılları arasında da hazır beton kongreleri düzenlemişti.  

Sektörün karşılıklı görüş alışverişi ile 

gelişeceğine inanan THBB, bu sebep-

le 2023 yılında bir kongre düzenleme 

kararı aldı. 

BETON 2023 Kongresi’nde; betonda 

döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir-

lik; hazır beton sektöründe endüstri 

4.0 ve dijitalleşme; beton özelikleri, 

bileşenleri, tasarımı ve testler; özel 

betonlar ve uygulamaları; beton yol-

lar ve kara yolu beton güvenlik ya-

pıları; betonda yenilikçi yaklaşımlar 

ve ürünler; üretim aşamasında ve 

yerindeki betonda nitelik denetimi; 

betonun dayanıklılığı (dürabilitesi) 

ve iç yapı özellikleri; hazır beton sek-

töründe güncel konular ve yapısal 

uygulamalar başlıkları altında sektö-

rümüzün gelişimine katkı sağlayacak 

bildiriler sunulacak. 

BETON 2023 Kongresi ile ilgili geliş-

meler www.beton2023.com  adresin-

den takip edilebilir.

İNŞAAT, HAZIR BETON, ÇİMENTO 
VE AGREGA SEKTÖRLERİ 
BETON 2023’TE BULUŞUYOR

Construction, Ready 
Mixed Concrete, 

Cement, and 
Aggregate Sectors 
to Meet in BETON 

2023

Organized by Turkish Ready 

Mixed Concrete Association and 

TG Expo, “BETON 2023 Ready 

Mixed Concrete Exhibition and 

Congress”  will bring together the 

ready mixed concrete, cement, 

aggregate, and construction sec-

tors. BETON 2023 Ready Mixed 

Concrete Congress will take place 

on 15-17 March 2023 and BETON 

2023 Ready Mixed Concrete, Ce-

ment, Aggregate, Construction 

Technologies, and Equipment 

Exhibition on March 15-18, 2023 at 

Istanbul Expo Center in Yeşilköy.

Kongre Tarihi: 15-17 Mart 2023
Fuar Tarihi: 15-18 Mart 2023

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 100. YILI
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 100. YILI BİLDİRİ KONULARI:
1. BETONDA DÖNGÜSEL 
EKONOMİ VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
• Yaşam Döngüsü Analizi
• Endüstriyel Simbiyoz 

Uygulamaları
• Düşük Karbonlu Ürünler
• Geri Kazanılmış/ 

Dönüştürülmüş 
Malzemelerin Beton 
Üretiminde Kullanılabilirliği

• İklim Değişikliği ve Beton 
• Karbonun Yakalanması, 

Depolanması ve Kullanılması

2. HAZIR BETON 
SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 
4.0 VE DİJİTALLEŞME
• IOT (nesnelerin interneti), 

Sensörler, AI (yapay zekâ) 
vb. Uygulamalar

• Operasyonel Verimlilik 
Uygulamaları

• Lojistik ve Sevkiyat 
Uygulamaları

• Dijital Beton, 3D Yazdırılabilir 
Beton ve Uygulamaları 

• Veri Yönetimi

3. BETON ÖZELİKLERİ, 
BİLEŞENLERİ, TASARIMI VE 
TESTLER
• Taze, Sertleşen ve 

Sertleşmiş Beton Özellikleri
• Beton Bileşenleri
• Beton Tasarımında Güncel 

Yaklaşımlar
• Yeni Deney Yöntemleri

4. ÖZEL BETONLAR VE 
UYGULAMALARI
• Mega Projelerde Beton 

BİLİM KURULU:
Abdurrahman GÜNER
Abdüssamet ARSLAN
Ahmet GÖKÇE
Ali Osman ATAHAN
Asım YEĞİNOBALI
Aslı PELİN GÜRGÜN
Atiye TUĞRUL
Ayda Şafak AĞAR ÖZBEK
Bekir Yılmaz PEKMEZCİ
Burak FELEKOĞLU
Burcu AKÇAY ALDANMAZ
Bülent BARADAN
Canan TAŞDEMİR
Çağla Meral AKGÜL
Egemen TEOMETE
Emine AĞAR
Erbil ÖZTEKİN
Fahriye KILINÇKALE
Fevziye AKÖZ
Fikret TÜRKER
Fuat KÖKSAL 
Galip YÜCE
Hakan Nuri ATAHAN
Halit YAZICI
Hasan YILDIRIM
Hulusi ÖZKUL
İdris BEDİRHANOĞLU
İsa YÜKSEL
İsmail Özgür YAMAN
Kambiz RAMYAR
Kamile TOSUN FELEKOĞLU
Kemalettin YILMAZ
Mehmet Ali TAŞDEMİR
Mehmet EMİROĞLU
Mert Yücel YARDIMCI
Murat ERGÜN
Mustafa Erkan KARAGÜLER
Mustafa ŞAHMARAN
Mustafa TOKYAY
Nabi YÜZER
Nihat KABAY
Nilüfer ÖZYURT ZİHNİOĞLU
Niyazi Uğur KOÇKAL
Oğuz GÜNEŞ
Özge ANDİÇ ÇAKIR
Özgür ÇAKIR
Özgür EKİNCİOĞLU
Özkan ŞENGÜL
Remzi ŞAHİN 
Saim AKYÜZ
Selçuk TÜRKEL
Serdar GÖKTEPE 
Sinan Turhan ERDOĞAN
Şakir ERDOĞDU
Şemsi YAZICI
Turan ÖZTURAN
Tümer AKAKIN
Ünal Anıl DOĞAN
Yavuz ABUT
Yılmaz AKKAYA
Yuşa ŞAHİN
Zeynep BAŞARAN BUNDUR

Tasarımı ve Uygulamaları
• Kütle Beton ve Uygulamaları
• Endüstriyel Zemin Betonları
• Deniz Yapılarında Beton 

Üretimi
• Ultra Yüksek Performanslı 

Betonlar
• Mimari Beton Uygulamaları
• Diğer Özel Beton 

Uygulamaları

5. BETON YOLLAR VE KARA 
YOLU BETON GÜVENLİK 
YAPILARI
• Beton Yollar
• Beton Bariyerler 
• Gürültü Bariyerleri 
• Havaalanı Betonları 
• Geçirimli Beton Kaplamaları

6. BETONDA YENİLİKÇİ 
YAKLAŞIMLAR VE 
ÜRÜNLER
• Nano Malzemelerin 

Kullanımı
• Kendini Onaran Beton
• Kendini Temizleyen Beton 
• Geopolimer Betonu ve 

Alkalilerle Aktive Edilmiş 
Beton

• Yenilikçi Çimentolar ve 
Bağlayıcı Bileşimleri

• Özelikleri Geliştirilmiş 
Betonlar (iletkenlik, yangın 
Direnci, elektromanyetik 
vb.)

7. ÜRETİM AŞAMASINDA 
VE YERİNDEKİ BETONDA 
NİTELİK DENETİMİ
• Üretimde Nitelik Denetimi
• Tahribatsız Deney 

Yöntemleri

• Karot Alınması ve 
Değerlendirilmesi

•  Silindir Numunelerin Basınç 
Deneyleri için Hazırlanması

• Kür Koşulları ve Numune 
Boyutu Etkileri

8. BETONUN DAYANIKLILIĞI 
(DÜRABİLİTESİ) VE İÇ YAPI 
ÖZELLİKLERİ
• Betonda Dürabilite 

Sorunları
• Dürabiliteye Dayalı Beton 

Tasarımı 
• Tasarım Servis Ömrü
• Betonun Zamana Bağlı 

Davranışı (rötre, sünme ve 
gevşeme)

• Çimento Bazlı Malzemelerin 
Çok Ölçekli (nano-mikro-
mezo-makro) Modellenmesi

9.HAZIR BETON 
SEKTÖRÜNDE GÜNCEL 
KONULAR
• Beton Üretim Süreçlerinde 

Kalite Güvence
• Pazarlama ve Sektörel 

Sorunlar
• Standartlar ve Yasal 

Düzenlemeler
• Üretim ve Uygulama 

Teknolojileri
• Çevre ve İSG 

10. YAPISAL 
UYGULAMALAR 
• Beton için Bakım, 

Onarım ve Güçlendirme 
Malzemeleri

• Ön Üretimli ve Modüler 
Yapılarda Beton

Kongre Tarihi: 15-17 Mart 2023
Kongre Yeri: İstanbul Fuar Merkezi, Salon 9-10-11, Yeşilköy / İstanbul
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BETON 2023 KONGRESİ SPONSORLARI

ANA SPONSORLAR

RESMÎ SPONSORLAR

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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Kongrenin yanı sıra THBB ve TG Expo ortaklığı ile düzenle-

nen “BETON 2023 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Tek-

nolojileri ve Ekipmanları Fuarı”, hazır beton sektörüyle ilgili 

en önemli ortak platform olacak. 15-18 Mart 2023 tarihleri 

arasında İstanbul Fuar Merkezi 9, 10 ve 11’inci salonlarda dü-

zenlenecek fuarda, inşaat, hazır beton, çimento ve agrega 

sektörleri ile ilgili son teknolojik ürünler, araç, makine ve 

ekipmanlar, hizmet ve donanımlar sergilenecek. Fuarda hazır 

beton ve çimento ekipmanlarının yanı sıra beton santralleri, 

iş makineleri, kamyon ve çekiciler, transmikserler, pompalar, 

kalıp sistemleri, vinçler, çeşitli beton kimyasalları, otomas-

yon sistemleri, lastik ve akaryakıt ürünleri, sektörel maki-

neler başta olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazesi hazır 

beton ve agrega üreticilerine ve inşaat yapımcılarına sunu-

lacak. stanbul Fuar Merkezi’nde toplam 15.708 metrekarelik 

alanda düzenlenecek BETON 2023 Fuarı, 100’ün üzerinde 

katılımcısı ile 3.000 yabancı (Avrupa, Asya, Afrika ve Orta 

Doğu’dan) olmak üzere toplamda 12.000’den fazla sektör 

profesyonelini ağırlayacak.

BETON 2023 Fuarı ile ilgili gelişmeler: 

www.betonfuarivekongresi.com adresinden takip edilebilir.

Hazır Beton Sektörünün Büyük 
Buluşması: BETON 2023 Fuarı

The most Important Sectoral Meeting of 
the Year: BETON 2023 Exhibition

Alongside the Congress, “BETON 2023 Ready Mixed Concrete, 

Cement, Aggregate, Construction Technologies, and Equipment 

Exhibition” organized by THBB and TG Expo, will be the most 

important common platform related to the ready mixed concrete 

sector. The latest technological products, tools, machinery and 

equipment, services and equipment related to the construction, 

ready mixed concrete, cement, and aggregate sectors will be 

exhibited at the exhibition, which will be held in the halls 9, 10, and 

11 of the Istanbul Expo Center between 15-18 March 2023. In addi-

tion to ready mixed concrete and cement equipment, a very wide 

range of products including primarily concrete plants, construction 

equipment, trucks and tow trucks, truck mixers, pumps, molding 

systems, cranes, various concrete chemicals, automation sys-

tems, rubber and fuel oil products, and sectoral machines will be 

presented to concrete and aggregate producers and construction 

builders at the exhibition. BETON 2023 Ready Mixed Concrete 

Exhibition will take place at Istanbul Expo Center in an area of 

15.708 sqm with more than 100 exhibitors, and more than 12.000 

sector professionals of which 3.000 are from Europe, Asia, Africa 

and the Middle East.

The developments regarding the BETON 2023 Exhibition can be 

followed at the address of www.betonfuarivekongresi.com”

Fuar Tarihi: 15-18 Mart 2023
Fuar Yeri: İstanbul Fuar Merkezi, Salon 9-10-11, Yeşilköy / İstanbul

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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BETON 2023’Ü
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

TMMOB

İNŞAAT
MÜHENDİSLERİ 
ODASI
İSTANBUL ŞUBE

TMMOB

İNŞAAT
MÜHENDİSLERİ 
ODASI
İSTANBUL ŞUBE
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BETON 2017’DEN 

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından 

ülkemize tanıtılan Beton Sürdürülebilir-

lik Konseyinin belgelendirmeleri devam 

ediyor. Konseyin Belgelendirme Kurulu-

şu olan KGS’nin yaptığı denetimler so-

nucunda AKÇANSA Çimento San. ve Tic. 

AŞ’ye ait BETONSA Kemerburgaz Hazır 

Beton Tesisi “Altın” seviyesinde yeniden 

belgelendirildi. Tesis, Türkiye’de “Altın” 

seviyesinde CSC sertifikası alan ilk hazır 

beton tesisi olma özelliği taşıyor.

Türkiye’de standartlara uygun beton 

üretilmesi ve inşaatlarda doğru be-

ton uygulamalarının sağlanması için 

34 yıldır uğraş veren THBB, “Kaynak-

ların Sorumlu Kullanımı Sistemi”nce 

belgelendirilmek üzere başvuran fir-

malara yönelik çalışmalarına yoğun bir 

şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda,  

AKÇANSA Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, 

2019 yılında Türkiye’nin ilk “Altın” sevi-

yesinde CSC sertifikalı hazır beton tesisi 

olan BETONSA Kemerburgaz Hazır Beton 

Tesisi’nin yeniden belgelendirilmesi için 

başvuruda bulundu. Konseyin Belgelen-

dirme Kuruluşu olan KGS’nin yaptığı de-

netimler sonucunda AKÇANSA BETONSA 

Kemerburgaz Hazır Beton Tesisi 3 Ekim 

2022 tarihinde “Altın” seviyesinde belge 

almaya hak kazandı. CSC Belgelendirme 

Kuruluşları tarafından yapılan denetimler 

sonucunda başarılı olan tesislere Platin, 

Altın, Gümüş ve Bronz seviyelerinde ser-

tifika veriliyor ve CSC Sertifikaları üç yıl 

süreyle geçerli oluyor. 

2018 yılında Sabancı Holding ve Hei-

delberg Cement’in ortak kuruluşu olan 

AKÇANSA Çimento San. ve Tic. AŞ’nin 

BETONSA markası altında işlettiği Geb-

ze Hazır Beton Tesisi,  CSC Sertifikası 

almaya hak kazanan ilk hazır beton te-

sisi; AKÇANSA Büyükçekmece Çimento 

Fabrikası da CSC Sertifikası alan ilk çi-

mento fabrikası olmuştu. 2019 yılında  

BETONSA Kemerburgaz Hazır Beton 

Tesisi Türkiye’de “Altın” seviyesinde CSC 

sertifikası alan ilk hazır beton üreticisi 

olurken 2020 yılında AKÇANSA Çimento 

Çanakkale Fabrikası “Altın” seviyesinde 

CSC sertifikası almaya hak kazanmıştı. 

2021 yılında AKÇANSA Büyükçekmece 

Fabrikası ile birlikte BETONSA Gebze Ha-

zır Beton Tesisinin de CSC Sertifikası’nı 

altın seviyeye taşımıştı.

AKÇANSA strengthens 
its commitment to CSC 
certification in Turkey 
with recertifications 

AKÇANSA, a joint venture of Sa-

banci Holding and HeidelbergCement, 

strengthens its commitment to CSC 

certification in Turkey. AKÇANSA 

Kemerburgaz Plant has recently achieved 

the CSC-recertification at the level 

“Gold”. The certificate has been issued 

by the Economic Enterprise of KGS, 

the Certification Body of the Concrete 

Sustainability Council. The plant is the 

first ready-mixed concrete plant in Tur-

key to receive a “Gold” CSC certificate. 

AKÇANSA was the first cement and 

ready-mixed concrete company in Turkey 

to receive “CSC Certificates” in 2018.

Türkiye’nin ilk “Altın” seviyesinde CSC sertifikalı  
hazır beton tesisi olan  
AKÇANSA BETONSA Kemerburgaz Hazır Beton Tesisi 
“Altın” seviyesinde yeniden belgelendirildi

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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23 Kasım 2022 tarihinde 04.08’de merkez üssü Sarıde-

re-Gölyaka-Düzce olan 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili 

açıklamada bulunan Türkiye Hazır Beton 

Birliği Başkanı Yavuz Işık, “Ülkemizde 

deprem can ve mal kaybı bakımından ilk 

sırada yer alan bir afet türüdür. Afetler 

nedeniyle yaşanan can kayıplarının yak-

laşık yüzde 60’ı depremler nedeniyle 

meydana gelmektedir. Depremlerin yeri-

ni, zamanını ve şiddetini kesin olarak bi-

lemediğimiz için yeni acılar yaşanmadan 

riskli yapıların acilen yenilenerek dönüş-

türülmesi gerekmektedir.” dedi.

Türkiye’de standartlara uygun beton üre-

tilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygu-

lamalarının sağlanması için 34 yılı aşkın 

süredir uğraş veren Türkiye Hazır Beton 

Birliği (THBB), 23 Kasım 2022 tarihinde 

04.08’de merkez üssü Sarıdere-Gölyaka-

Düzce olan 5,9 büyüklüğündeki deprem 

sonrası uyarılarda bulundu. Geçmişte 

yaşadığımız depremlerde olduğu gibi, 

gelecekte olacak depremlere karşı tedbir 

alınmazsa büyük can ve mal kaybına uğra-

yacağımıza dikkat çeken Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim 

Kurulu Başkanı Yavuz Işık, şu açıklamalarda bulundu: 

“Ülkemizde deprem can ve mal kaybı bakımından ilk sırada 

yer alan bir afet türüdür. Afetler nedeniyle yaşanan can ka-

yıplarının yaklaşık yüzde 60’ı depremler nedeniyle meydana 

gelmektedir. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yöneti-

mi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 1900 yılından günümü-

ze en az 5,0 büyüklüğünde 1.796 deprem kaydedilmiştir. 23 

Kasım 2022 tarihinde 04.08’de merkez üssü Sarıdere-Gölya-

ka-Düzce olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, kentsel dönüşü-

mün önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Depremlerin 

yerini, zamanını ve şiddetini kesin olarak bilemediğimiz için 

yeni acılar yaşanmadan riskli yapıların acilen yenilenerek dö-

nüştürülmesi gerekmektedir. Hükûmetimiz 2012 yılında baş-

lattığı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, 2,8 milyon konutun 

dönüşümünü tamamladı. Sağlıksız olduğu 

tespit edilen 1,1 milyon konutun da dönü-

şümünün 4 yıl içerisinde bitirilmesi plan-

lanıyor. 2035 yılına kadar ise deprem riski 

olan tüm bölgelerde kentsel dönüşüme 

girmemiş, yenilenmemiş yapı stokunun 

kalmaması hedefleniyor.”

Her yıl en az 300 bin konutun dönüştü-

rülebilmesi için süreçte yer alacak bütün 

paydaşlar aktif rol almalı

Depremlerin ekonomik etkilerine de dik-

kat çeken Yavuz Işık, “Özellikle İstanbul 

gibi ticaretin, sanayinin ve önemli üst ve 

altyapıların olduğu büyükşehirlerde olabi-

lecek büyük bir depremin ülke ekonomisi-

ne etkileri de değerlendirilmelidir. Bu ne-

denle, kentsel dönüşümün hızını azaltan 

sorunların çözülmesi önem arz etmekte-

dir. Bu sorunların çözülmesi ile vatandaş-

ların güvenli ve konforlu yaşam alanlarına 

kavuşması sağlanabilecektir. Bu nedenle 

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Risky Buildings must be 
Transformed Urgently

Turkish Ready Mixed Concrete As-

sociation (THBB), which has been 

endeavoring for the production of con-

crete in accordance with the standards 

and for ensuring accurate concrete 

applications in construction in Turkey 

for more than 34 years, issued a warn-

ing after the 5,9-magnitude earthquake, 

the epicenter of which was Sarıdere-

Gölyaka-Düzce, and which took place 

at 04.08 on 23 November 2022. Yavuz 

Işık, Chairman of the Board of Direc-

tors of Turkish Ready Mixed Concrete 

Association, invited attention to the 

fact that if measures are not taken 

against future earthquakes, we will 

suffer substantial losses of life and 

property, as in the earthquakes we have 

experienced in the past, and made the 

following statement:

Riskli Yapılar Acilen Dönüştürülmeli

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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Bakanlığı tarafından her yıl en az 300 bin konutun dönüştü-

rülebilmesi için süreçte yer alacak bütün paydaşlar aktif rol 

almalıdır.” diye konuştu.

KGS belgeli kaliteli hazır beton olası bir depremde birçok 

hayat kurtaracaktır

Kaliteli beton kullanımı ve denetim ile depremi az hasarla 

atlatmanın mümkün olduğunu vurgulayan Yavuz Işık: “Ha-

zır beton alanında kaliteyi garanti altına almayı hedefleyen 

Birliğimiz, Kalite Güvence Sistemi (KGS) ile hazır beton te-

sislerinin üretim şartlarını, teknik ve laboratuvar altyapısını, 

personel yeterliliğini denetleyerek kaliteli ve yüksek dayanım 

sınıflarında beton üretimi gerçekleşmesini sağlamaktadır. 

Yeni yapıların inşasında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında 

kullanılacak KGS kalite belgeli hazır beton, olası bir deprem-

de birçok hayat kurtaracaktır.” dedi.

Bütün beton üreticilerini standartlara uygun üretim yap-

mak üzere KGS Sistemi’ne davet ediyoruz

Türkiye’de üretilen betonların yüzde 65’inin Türkiye Hazır 

Beton Birliği üyeleri tarafından KGS belgeli olarak üretildi-

ğinin altını çizen Yavuz Işık: “Depreme karşı dayanıklı yapı-

laşma için bu oranın çok daha yüksek olması gerekmektedir. 

KGS Sistemi’ne katılan beton tesisleri, yoğun kontroller sonu-

cunda daha stabil ve sürdürülebilir bir üretim yapmaktadır. 

Böylece, hem kaliteli hem de ekonomik bir üretim elde edil-

mektedir. Standartlara uygun üretimin sağlanmasıyla beton 

üreticisi ile tüketici arasında güven oluşmaktadır. Sektördeki 

bütün üreticilere tarafsız ve doğru bir denetim uyguladığı 

için KGS Belgeli beton üreticileri özellikle tercih edilmektedir. 

Günümüzde bazı prestijli projelerin teknik şartnamelerinde 

beton üreticisi firmaların KGS belgeli THBB üyesi olmaları-

nın ön şart olarak talep edilmesi, bizler için sevindiricidir. Bu 

doğrultuda, bütün beton üreticilerini standartlara uygun üre-

tim yapmak üzere KGS Sistemi’ne davet ediyoruz.” dedi.

Yapılarımız artık daha güvenli

Yapıların güvenliğini değerlendiren Yavuz Işık, “2000’li yıl-

ların başından itibaren inşaatlarda hazır beton kullanımının 

zorunlu olması, nervürlü demir kullanılması, Yapı Denetim 

Sistemi’nin önce pilot ölçekte sonra Türkiye genelinde uygu-

lanmaya başlaması ve daha etkili deprem yönetmeliklerinin 

hazırlanması ile betonarme yapılar çok daha güvenli hâle gel-

miştir. Son yıllarda meydana gelen depremlerde genel olarak 

2000 yılı öncesi binaların ağır hasar gördüğüne, ancak ge-

rekli önlemler alındıktan sonra yapılan daha genç binaların 

çok daha güvenli olduğuna şahit oluyoruz. Kurallara ve stan-

dartlara uygun bir şekilde yapılmış ve denetlenmiş yapılar 

depreme karşı en büyük korumamızdır.” dedi.

İnşaatlarda daha yüksek dayanımlı ve doğru çevresel etki 

sınıfında betonlar kullanılmalı

2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin binalarda en az 

C25 dayanım sınıfı betonun kullanılmasını öngördüğünü söy-

leyen Yavuz Işık, “Betonarme yapıların uzun yıllar boyunca 

depreme karşı dayanıklı olabilmesi için dış çevre etkilerine de 

dayanıklı olacak şekilde boşluksuz ve geçirimsiz olması gerek-

mektedir. Bu dayanıklılığın yani dürabilitenin sağlanması için, 

beton dayanım sınıflarının daha da yükseltilmesi çok önemli-

dir. Dayanım sınıfı kadar önemli olan bir konu da, betonun ser-

vis ömrü boyunca performansını belirleyecek olan ‘Çevresel 

Etki Sınıfı’dır. Doğru çevresel etki sınıfı seçilip buna göre beton 

kullanılmazsa, yapıda uzun vadede bozulmalar meydana gele-

cek, öngörülen servis ömrü ve depreme dayanıklılık azalacak-

tır. Projeye uygun çevresel etki sınıfının doğru bir şekilde belir-

lenmesi noktasında projeyi yapan mühendise ve denetlenmesi 

konusunda özellikle Yapı Denetim Sistemi’ne büyük rol düş-

mektedir. Doğru belirlenmiş çevresel etki sınıfında, yüksek 

dayanımlı ve kalite belgeli betonlarla inşa edilen standartlara 

uygun olarak tasarlanmış ve denetlenmiş binaların depremde 

alacağı hasarın daha az olacağını öngörebiliyoruz.” dedi.
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Türkiye Hazır Beton Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendir-

me Merkezi (THBB MYM), Beton Pompa Operatörü Mesleki 

Yeterlilik Belgelendirmelerine tüm hızıy-

la devam ediyor. THBB MYM’nin yaptığı 

sınavlarda başarılı olan adaylar, Mesleki 

Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından düzen-

lenen Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Mesleki 

Yeterlilik Kimlik Kartı ile çalışabiliyor.

Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi alanın-

da çalışmalarını yürüten THBB MYM, Mes-

leki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 29 

Mayıs 2019 tarihinde Beton Pompa Opera-

törü ulusal yeterliliğinden, 9 Aralık 2021 

tarihinde Beton Santral Operatörü Ulusal 

Yeterliliğinde sınav ve belgelendirme yap-

mak üzere yetkilendirildi.

THBB MYM tarafından 8 Eylül 2022 tari-

hinde Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ’nin 

Betonsa Büyükkarıştıran Hazır Beton 

Tesisinde, 14-15 Eylül 2022 tarihlerinde  

Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ’nin Be-

tonsa Esenkent Hazır Beton Tesisinde, 22 Eylül 2022 tari-

hinde Çimbeton İzmir Bornova Tesisinde, 23-25 Eylül 2022 

tarihlerinde Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ’nin Betonsa 

Menemen Hazır Beton Tesisinde, 1 Ekim 2022 tarihinde Göl-

taş Hazır ve Yapı Elemanları San. ve Tic. AŞ’nin Antalya Te-

sisinde, 3 Ekim 2022 tarihinde Batı Beton Hazır ve Yapı Ele-

manları San. ve Tic. AŞ’nin Turgutlu ve Bornova Tesislerinde 

Beton Pompa Operatörü Mesleki Yeterlilik sınavları yapıldı. 

THBB MYM tarafından Beton Santral Operatörü sınavları 

ise; 14 Ağustos 2022 tarihinde Akçansa Çimento San. ve Tic. 

AŞ’nin Betonsa Esenkent Hazır Beton Tesisinde, 4-7 Eylül 

2022 tarihlerinde Batı Beton Hazır ve Yapı Elemanları San. 

ve Tic. AŞ’nin Turgutlu ve Bornova Tesislerinde, 17 Eylül 2022 

tarihinde Votorantim Çim. San. ve Tic. AŞ’nin Samsun Hazır 

Beton Tesisinde, 18 Eylül 2022 tarihinde Akçansa Çimento 

San. ve Tic. AŞ’nin Betonsa İlkadım Hazır Beton Tesisinde, 20 

Eylül 2022 tarihinde Akçansa Çimento San. ve Tic. AŞ’nin Be-

tonsa Bursa Hazır Beton Tesisinde, 21 Eylül 

2022 tarihinde Akçansa Çimento San. ve 

Tic. AŞ’nin Betonsa Balıkesir Hazır Beton 

Tesisinde, 22 Eylül 2022 tarihinde Akçansa 

Çimento San. ve Tic. AŞ’nin Betonsa Mene-

men Hazır Beton Tesisinde, 29 Eylül 2022 

tarihinde Onur İnşaat Malzemeleri San. ve 

Tic. AŞ’nin Hadımköy Hazır Beton Tesisin-

de, 3 Ekim 2022 tarihinde Batı Beton Hazır 

ve Yapı Elemanları San. ve Tic. AŞ’nin Tur-

gutlu ve Bornova Tesislerinde yapıldı.

THBB MYM’nin yaptığı sınavlarda başarı-

lı olan adaylar, Mesleki Yeterlilik Kurumu 

(MYK) tarafından düzenlenecek Mesleki 

Yeterlilik Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Kim-

lik Kartı ile çalışacak. Mesleki Yeterlilik Bel-

gesi almak için 0216 322 96 70 numaralı 

telefondan THBB MYM’yi arayabilir veya www.thbb.com.tr 

adresini ziyaret edebilirsiniz.

THBB continues 
Professional 
Competence 

Certifications 

The Center for Professional Com-

petence and Certification of Turkish 

Ready Mixed Concrete Association 

(THBB MYM) continues at full 

throttle its Professional Competence 

Certifications for Concrete Pump 

Operators. The prospective opera-

tors who pass the examinations held 

by THBB MYM are able to work 

with their Professional Competence 

Identity Cards and Professional 

Competence Certificates issued by 

the Professional Competence Agency 

(MYK).

THBB, Mesleki Yeterlilik Belgelendirmelerine 
devam ediyor
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Teknik Komite toplantısı 10 

Kasım 2022 tarihinde telekonferans yöntemiyle yapıldı. THBB 

Komiteleri hazır beton sektörünün 

gelişimi ve sorunların çözümü için 

çalışmalarına yoğun bir şekilde 

devam ediyor. THBB Komiteleri 

sektörü ilgilendiren gelişmeleri ta-

kip ederek aldığı kararlar ile Yöne-

tim Kuruluna katkı sağlıyor. 

10 Kasım 2022 tarihinde telekon-

ferans yöntemiyle gerçekleşen 

THBB Teknik Komite toplantısın-

da bir önceki Komite kararlarının 

değerlendirilmesinin ardından 

gündemdeki maddelerin görüşül-

mesine geçildi. Toplantıda; Yapı 

Malzemeleri ve Zemin Laboratu-

varları Uygulama Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, 28 Ekim 2022 

tarih ve 31997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malze-

meleri Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Yapı İşleri 

Genel Müdürlüğünün projede belirtilen beton sınıfının üzerinde 

beton kullanımına yönelik Bakanlığın yazısı, sürdürülebilir ha-

zır beton üretimi, yüksek sıcaklığın betona etkisi, Avrupa Hazır 

Beton Birliği (ERMCO) gündemindeki konular, Beton 2023 Hazır 

Beton Kongresi ve Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Tek-

nolojileri ve Ekipmanları Fuarı başta olmak üzere sektörümüzü 

ilgilendiren konular görüşülerek kararlar alındı..

THBB Komiteleri hakkında 

THBB bünyesinde Teknik Komite, Çevre ve İSG Komitesi, Tanı-

tım 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 Kuruluna yardımcı bir yürütme ve 

çalışma kurulu özelliği taşımaktadır.

THBB Technical 
Committee Meeting 

held  

The meeting of THBB Technical 

Committee, was held via teleconfer-

ence on November 10, 2022. The 

Committees of Turkish Ready Mixed 

Concrete Association (THBB) keep 

on working for the improvement of 

the ready mixed concrete sector and 

solution of problems nonstop. The 

THBB Committees contribute to the 

Board of Directors through the deci-

sions they take by keeping track of the 

developments that concern the sector. 

THBB Teknik Komite toplantısı yapıldı
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen 

inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut 

durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endek-

si” 2022 Ekim Ayı Raporu’nu açıkladı. Faaliyet Endeksi’nin, 

ekim ayında eşik değerin üzerine 

çıksa da istikrarsız olduğu görül-

mektedir. Birleşik Beton Endeksi, fa-

aliyetteki artışın etkisi ile yükselmiş 

gibi görünmesine rağmen sektörde 

hâlâ durgunluğa işaret etmektedir.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 

her ay açıkladığı Hazır Beton Endek-

si ile Türkiye’de inşaat sektörü ve 

bağlantılı imalat ve hizmet sektörle-

rindeki mevcut durumu ve beklenen 

gelişmeleri ortaya koymaktadır. İn-

şaat sektörünün en temel girdilerin-

den biri olan ve aynı zamanda üre-

timinden sonra kısa bir süre içinde 

stoklanmadan inşaatlarda kullanılan 

hazır betonla ilgili bu Endeks, inşa-

at sektörünün büyüme hızını ortaya 

koyan en önemli göstergelerinden 

biridir.

Hazır Beton Endeksi Ekim Ayı 

Raporu’na göre, Faaliyet Endeksi’nin 

istikrarsız olduğu görülmektedir. 

Ekim ayında eşik değerin üzerine çıksa da Faaliyet Endeksi’nin 

sürdürülebilirliği şüphelidir. Güven Endeksi 5 aydır, Beklenti 

Endeksi ise 1 yıldır eşik değerin altında kalmaktadır. Birleşik 

Beton Endeksi, faaliyetteki artışın etkisi ile yükselmiş görün-

mesine rağmen sektörde hâlâ durgunluğa işaret etmektedir.

Her 4 endeks de geçen yılın aynı dönemine kıyasla gerilemiş 

görülürken, özellikle beklentideki yüksek gerileme dikkat çe-

kiyor. Beklenti ve güvenin geçen yıla kıyasla düşük kalması, 

hem mevcut durum hem de önümüzdeki dönem için inşaat 

sektöründe beklenen canlanmanın hâlâ uzak olduğunun gös-

tergesidir.

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu 

Başkanı Yavuz Işık, “Faaliyet Endeksi’nin ekim ayında eşik 

değerin üzerine çıksa da istikrarsız olduğu görülmektedir. 

Bu nedenle Faaliyet Endeksi’nin sürdürülebilirliği şüphelidir.” 

dedi.

İnşaat sektöründeki verileri de değerlendiren Yavuz Işık, 

“TÜİK tarafından açıklanan ekonomik güven endeksleri sek-

törel bazda incelendiğinde en düşük rakamın inşaat tara-

fında olduğu anlaşılmaktadır. Ekim ayında 90 değeri ile yıl 

içerisindeki en yüksek değerine ulaşsa da hâlen reel kesim 

ortalamasının %11 altında devam etmektedir. Özellikle alınan 

kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi oldukça düşüktür. İnşaat 

sektörünün mevcut faaliyet düzeyinin istihdamda bir düşü-

şe yol açması beklenmemekle birlikte sektörün potansiyelini 

gösterebilmesi için ilk el konuta olan talebin yükselmesi ge-

rekmektedir.” dedi.

Construction 
Navigates More 

Slowly Compared to 
Last Year

Turkish Ready Mixed Concrete 

Association (THBB) has an-

nounced the “Ready Mixed Con-

crete Index” October 2022 Report, 

which exhibits the current situa-

tion and expected developments 

in the manufacturing and service 

sectors related to construction, 

and which is curiously awaited 

every month. While the Activity 

Index exceeded the threshold value 

in October, it appears that it is 

unstable. Although the Combined 

Concrete Index seems to have in-

creased through the impact of the 

increase in activity, it still points to 

stagnation in the sector.

İnşaat Geçen Yıla Göre Yavaş Seyrediyor

Grafik 1: Endeks Değerleri 

Grafik 2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına 
Göre, %)
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Komiteleri, 

hazır beton sektörünün gelişimi ve sorunların 

çözümü için çalışmalarına ara vermeden devam 

ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten ko-

mitelerden THBB Çevre ve İSG Komitesi toplan-

tısı 10 Kasım 2022 tarihinde telekonferans yön-

temiyle yapıldı.

THBB Çevre ve İSG Komitesi toplantısında bir 

önceki Komite kararlarının değerlendirilmesinin 

ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesi-

ne geçildi. Toplantıda, hazır beton sektöründe iyi 

uygulama örnekleri, son dönemlerde yaşanan iş 

kazaları, 29 Temmuz 2022 tarih ve 31907 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki De-

ğerlendirme Yönetmeliği, 1 Kasım 2022 tarih ve 

32000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre 

Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, T.C. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı 

Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve 

Onarım Şube Müdürlüğünün 11.10.2022 tarihin-

de Birliğimize yazdığı yazı, Türkiye Hazır Beton 

Birliği tarafından uygulamalı olarak dizayn edi-

len Ağır Vasıta Kaza Analizi Eğitimi başta olmak 

üzere çevre, iş sağlığı ve güvenliği açısından ha-

zır beton sektörünü ilgilendiren önemli konular 

değerlendirilerek kararlar alındı. Komite toplan-

tılarında alınan kararlar THBB Yönetim Kurulun-

da görüşülerek karara bağlanacak.

THBB Komiteleri hakkında

THBB bünyesinde Teknik Komite, Çevre ve İSG 

Komitesi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Komitesi 

ve Üye ve Dış İlişkiler Komitesi bulunmaktadır. 

THBB’nin Ana Tüzüğü gereği oluşturulan bu ko-

mitelerde THBB’nin faaliyetleri planlanmakta, 

sektörümüzün sorunları tartışılmakta ve çözüm 

önerileri getirilmektedir. Bu özelliği ile komiteler, 

Yönetim Kurulu’na yardımcı bir yürütme ve çalışma kurulu özel-

liği taşımaktadır. 

THBB Environment 
and Vocational 

Safety Committee 
Meeting held  

The Committees of Turkish 

Ready Mixed Concrete Associa-

tion (THBB) keep on working 

for the improvement of the ready 

mixed concrete sector and solu-

tion of problems nonstop. The 

meeting of THBB Environment 

and Vocational Safety Commit-

tee, one of the committees that 

carry out their endeavors in that 

scope, was held via teleconfer-

ence on November 10, 2022.

THBB Çevre ve İSG Komitesi toplantısı 
yapıldı
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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 düzenlenen 

Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitimleri ile hazır 

beton tesislerinin kaynaklarının verimli kulla-

nılması sağlanıyor.

“Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton ve Be-

tonarme Deneyleri” eğitimi 3-11 Ekim 2022 

tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. THBB 

Mekanik Laboratuvarı Müdürü Yüksek İnşaat 

Mühendisi Cenk Kılınç tarafından verilen eği-

time katılan kursiyerler teorik ve uygulamalı 

olarak beton ve agrega deneyleri hakkında 

bilgilendirildi. Bu eğitim, 2022 Beton-Beto-

narme Deneyleri Kursları Sponsorlarından 

SİKA’nın katkılarıyla düzenlendi.

Transmikser üzerinde uygulamalı ve teorik 

olarak yapılan Ekonomik ve Güvenli Sürüş 

Eğitimi, 29 Ağustos - 3 Eylül 2022 tarihlerinde Özgüven Beton 

İzmir Menemen, Aliağa ve Manisa Hazır Beton Tesislerinde ve 

10 Eylül 2022 tarihinde AKÇANSA Çimento San. ve Tic. AŞ’nin 

BETONSA Gebze Hazır Beton Tesisinde düzenlendi. Trafik kaza-

larının azaltılması ve sıfıra indirilmesi ve hazır beton tesislerinin 

kaynaklarının verimli kullanması amacıyla bire bir uygulamalı 

olarak yapılan bu eğitimler THBB’nin 2022 yılı Transmikser ve 

Pompa Operatörleri Kursları Ana Sponsoru Mercedes-Benz Türk 

A.Ş.’nin katkılarıyla düzenlendi.

THBB’den iki yeni eğitim

Sektörümüzde kullanılan ağır vasıtalardan transmikser, mobil 

beton pompası, silobas ve damperli kamyonların son yıllarda 

karıştığı kazalar incelendiğinde yaşanan olayların çok farklı se-

beplerinin olduğu görülmektedir. Kazalar çoğu zaman maddi 

kayıplarla ya da yaralanma ve hatta ölüm ile sonuçlanmaktadır. 

En deneyimli operatörlerin dahi bu kazalara karışıyor olması ko-

nunun önemine dikkat çekmektedir. Sektörün bu tür kazalar ile 

zarara uğramaması için THBB tarafından uzun süredir yürütü-

len gözlem ve araştırmalar sonucunda 2 özel eğitim programı 

hazırlandı.

“Ağır Vasıta Kullanımında Uygulamalı Kör 

Nokta Eğitimi” programı, firmalarda bu tür 

kazaların yaşanmaması için sürücülerin far-

kındalığını artırmak üzere hazırlanmış olup; 

sınıf ortamında görüntü destekli ve teorik eği-

timin sonunda her bir operatörün/sürücünün 

eğitmen eşliğinde bilfiil trafik içinde ağır va-

sıta (transmikser, beton pompası, silobas ve 

agrega taşıyan damperli kamyon) kullanması 

sağlanarak uygulanacaktır.

 Düzenleyeceğimiz “Ağır Vasıta Kaza Analizi 

Eğitimi”nde ise yaşanmış kazaların video ana-

lizi yapılarak firmaların güvenli sürüş çalışma-

larına katkı sağlanacaktır.

THBB Meslek İçi Kursları hakkında

THBB tarafından düzenlenen eğitimler Mesle-

ki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine uygun ola-

rak uzman eğitmenler tarafından verilmektedir. Her branşta ve-

rilen eğitimin ilk konu başlığı ise iş sağlığı ve güvenliği kuralları 

esas alınarak çalışma disiplini kazanılması olarak belirlenmiştir.

Pompa ve Transmikser Operatörleri eğitimi için hazırlanan ders 

Trainings of THBB 
ongoing 

Trainings of Turkish Ready Mixed 

Concrete Association (THBB) that 

has been providing educated, con-

scious, 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 Driv-

ing Trainings held both theoretically 

in the facilities and practically onsite 

that the resources of ready mixed con-

crete facilities are used efficiently.
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Beton-Betonarme Deneyleri Kursları Sponsorları 2022

Santral Operatörleri Kursları Sponsoru 2022

Pompa Operatörleri Kursları Sponsoru 2022

programında; kullanılan araçların teknik özelliklerinin bilinmesi, 

ileri ve güvenli sürüş tekniklerinin öğrenilmesi konuları işlen-

mektedir.

Santral Operatörleri eğitimi için hazırlanan ders programında; 

başta kullanılan ekipman bakımlarının öğrenilmesi, beton hak-

kında temel bilgiler öğrenilmesi, arıza durumlarının tespitinin 

yapılması ve beton üretimine etki edecek arıza ve yanlış uygu-

lamaların 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 başa-

rılı olanlara Millî Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verilmek-

tedir.

Talepler doğrultusunda da açılacak kurslar ile ilgili güncel bilgi 

için egitim@thbb.org adresine yazabilir veya 0534 087 82 36 

numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Transmikser ve Pompa Operatörleri Kursları Ana Sponsoru 2022
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