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Beton ve harç kimyasal katkı maddeleri üreticilerini bir çatı altında toplayarak aralarında koordinasyonu ve gelișme- 
leri sağlamak. 

Üretimin evrensel kalite ölçülerine, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, kamu ve toplum yararı doğrul-
tusunda gerçekleștirilmesine katkıda bulunmak.

İlgili tüm kiși ve kurulușlara teknik, ekonomik ve sosyal yönden rehberlik yaparak tüketiciyi bilinçlendirmek.

Beton ve harç kimyasal katkı maddelerinin normlara uygunluğunu takip ve tetkik etmek, bu amaçla örgütlenmek.

Beton ve harç kimyasal katkı malzemeleri ve ilgili makine ve teçhizat üzerinde bilimsel araștırmlar yapmak, bu konu-
daki gelișmeleri üyelerine duyurmak ve gerektiğinde mesleki kurulușların bu konudaki çalıșmlarına katılmak ve 
destek vermek.

Katkı üretiminde kullanılan araç ve malzemelerin standartlașması için çalıșmalar  yapmak.

Üyelerin ortak ihtiyaçlarını belirlemek ve çözümde rol almak, gerektiğinde resmi veya mesleki kurulușlar nezdinde 
çözüm için girișimlerde bulunmak.

Kimyasal katkı tüketicilerinin uygun fiyatlı ürün tedarik etmeleri için tedbirlerin tespit ve uygulamasına yardımcı olmak.

Yasal olarak ulusal ve uluslararası her türlü ekonomik, teknik , istatiksel bilginin sağlanması ve üyelere ulaștırılması 
ve uluslararası kurulușlarla bu amaca yönelik ilișki kurulması veya bu kurulușlara üye olunması

Misyonumuz...
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Üye Firmalarımız 
BASF YAPI KİMYASALLARI SANAYİ A.Ș. 
CHRYSO-KAT KATKI MALZEMELERİ SAN. ve TİC.A.Ș. 
DRACO YAPI KİMYASALARI LTD. ȘTİ. 
İDEA YAPI KİMYASALLARI SAN. TİC. A.Ș. 
İKSA BETON KATKILARI LTD. ȘTİ.  
POLİSAN YAPI KİMYASALLARI A.Ș.
SİKA YAPI KİMYASALLARI A.Ș. 
YAPICHEM KİMYA SANAYİ A.Ș. 

Denetleme Kurulu Yedek Liste
Uğur MERMER
Mehmet BULDUM 
Kemal Kenan AYDIN
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Üyeliklerimiz…

İMSAD 

TÜRKİYE İNȘAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

(ASSOCIATION OF TURKISH CONSTRUCTION MATERIAL

PRODUCERS)

YÜF 

YAPI ÜRÜNLERİ ÜRETİCİLERİ FEDERASYONU (FEDERATİON

OF CONSTRUCTION PRODUCTS PRODUCERS)

EFCA 

EUROPEAN FEDERATION OF CONCRETE ADMIXTURES ASSOCIATIONS

(AVRUPA BETON KATKICILARI BİRLİKLERİ FEDERASYONU)

KÜB’ den Haberler...

Yeni Logomuz

8 Mayıs 2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, yeni logo 
seçimi yapılmıș ve kullanıma geçilmesi kararı alınmıștır.

Basılı her türlü malzeme tüketilene kadar eski logo tașısa da 
imha edilmeyecektir.

Yeni Logo olușturulmasında özverili çalıșmaları ile çok sayıda 
seçenek sunarak önemli destek veren “AJANS GN” ye çok 
teșekkür ediyoruz. 

Yeni Yerimiz...

Ofisimiz Küçükbakkalköy Atașehir’e tașınmıștır.



KÜB ETİK TAAHHÜTNAMESİ
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12.06.2014 tarihli KÜB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda KÜB Etik Taahhütnamesi'nin son hali KÜB yönetim kurulu 

tarafından imzalanıp, onaylanmıștır.

Bizler KÜB üyesi olarak; 

• Kanuna uygun davranırız. 

• Dürüstlükten ödün vermeyiz. 

• İșimizi yüksek ahlaki standartlara tabi tutarız. 

Bu prensiplere uyulmasını sağlarız. 

Bu Etik Taahhütnamesi’ ne uymak, KÜB üyesi olan tüm üyelerin sorumluluğudur. 

1. Hukuka Uygunluk 

• İșimizle ilgili tüm kanunlara ve diğer düzenlemelere harfiyen uyarız. 

• Yürürlükteki hukuktan daha sıkı düzenlemeleri olsa bile bu Etik Taahhütnamesi’ne harfiyen uyarız. 

Yürürlükteki kanunlara ve diğer düzenlemelere tam uyum, faaliyetlerimizin çerçevesini olușturur. Bunun yanı sıra bu 

Etik Taahhütnamesi yürürlükteki kanunlardan daha sıkı olabilecek kuralları da içerebilir. 

2. Rüșvet ve Yolsuzlukla Mücadele 

• Rüșvetin veya yolsuzluğun aktif veya pasif her türünden uzak dururuz. 

• Uygunsuz bir çıkar (teklif, izin, emir, proje ödülü, vb.) karșılığında hiçbir maddi ve/veya menfaat  (nakit, gezi, hediye- 

ler, vb.) kabul veya teklif etmeyiz. 

Rüșvet ve yolsuzluk birçok șekilde olabilir. Nakit para șeklinde olabileceği gibi, ișle doğrudan ilgili olmayan geziler, 

her türlü așırı hediyeler gibi bașka șekillerde de olabilir. Ancak her zaman, teklif eden kiși veya kuruma uygunsuz bir 

avantaj sağlamak için, rüșvet alan tarafın kararını etkilemek amacı tașır. Böyle bir iyiliği teklif eden veya kabul eden 

taraf olmanız bir fark yaratmaz. Karșı tarafın devlet, șirket veya özel kiși olması önem arz etmez. Haksız bir avantaj 

sağlamayı hedeflemeyen alıșılmıș hediyeler ve davetler (bkz. bölüm 3) dıșında, iyiliğin veya bunun karșılığında sağla-

nan avantajın ne kadar büyük veya küçük olduğu da önemli değildir. Sonuç olarak bu yine kesinlikle yasaklanmıș 

olan rüșvet veya yolsuzluk teșkil etmektedir. 

3. Hediyeler, Davetler ve Bağıșlar 

• Sadece hukuka uygun ve makul hediyeler ve davetleri teklif ve kabul ederiz. 

• Sponsorluklara ve hayır amaçlı yardımlara, izin verilmiștir. 

• Üyelerimiz herhangi bir siyasi partiye veya politik görüșe katkıda bulunmaz.

Makul hediyeler ve davetler (yemekler, spor müsabakaları veya kültürel davetler, vb.) ișin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Bunlar, hediyeyi kabul eden tarafın kararını etkilemek amacıyla yapıldığında rüșvet ve yolsuzluğa dönüșür. Seyahat-

ler, çok günlü organizasyonlar ile kamu görevlilerine teklif edilen hediyeler ve davetler özellikle hassas mevzulardır. 

Bütün șirketler, örnek kurumsal kurallara dayanan yazılı kuralları yürürlüğe koyarlar ve bu kurallar da bu Etik Taahhüt-

namesi çerçevesinde hangi hediyelerin, davetlerin, sponsorlukların ve hayır ișlerinin kabul edilebilir olduğunu ayrıntılı 

olarak belirtir. Bu kurallar aynı zamanda, söz konusu hediyenin boyutuna göre bunları kabule yetkili kișilerin seviyeleri-

ni belirler.



4. Adil Rekabet 

• Piyasada birebir müșterilerimize ve tedarikçilere performans odaklı yaklașırız ve adil davranırız. 

• Rakiplerle stratejiler, ücretler, piyasalar, müșteriler, ürünler, üretim veya bașka hassas piyasa hususları üzerinde 

tartıșmayız, anlașmayız, hiçbir șekilde ișbirliği yapmayız. 

• Eğer varsa piyasadaki hakim durumu kötüye kullanmayız. 

5. Adil Çalıșma Koșulları, Taciz ve Ayrımcılık Yasağı 

• İș hukuku  mevzuatına ve kanunlarına bütünüyle uyarız. 

• Çalıșanlarımız astlarına ve iș arkadașlarına adil ve saygılı davranırlar. 

• Irk, milliyet, cinsel yönelim, cinsiyet, yaș ve dine dayalı ayrımcılık yapmayız. 

6. Sağlık ve Güvenlik, Çevre 

• Sağlık ve güvenlik kanunları ve bunlarla ilgili iç yönergelere uyarız. 

• Çevre kanunlarına ve ilgili iç yönergelere uyarız. 

7. İș Ortakları 

• Tedarikçilerin, hizmet sağlayıcıların, acentelerin ve distribütörlerin bu kurallara uyumunu sağlarız. 

• Müșterilerin hediyeler ve davetlerle ilgili kurallarına, bu Etik Taahhütnamesi’nden daha katı olsalar dahi mutlaka 

uyarız. 

Bize hizmet ve ürün sağlayan iș ortaklarımızın ve hizmet ve ürün sağladığımız iș ortaklarımızın da bizimle aynı ahlaki 

değerleri paylașmalarını bekleriz. 

8. Bu Kuralların Etrafından Dolanma Yasağı 

• Bu kuralların etrafından dolanmak için üçüncü kișileri kullanmayız. 

9. Etik Taahhütnamesi’ne Uyumun Sağlanması 

• KÜB’ e katılan tüm üyelerden bu kurallara uyması istenecektir. 

• Tüm üyelere, düzenli olarak ve yılda en az bir kere bu kurallar hatırlatılacaktır. 

• Tüm üyelerin Genel Müdürleri ve/veya Yönetim Kurulu Bașkanları her sene kendi șirketinin bu kurallara uyduğunu 

doğrulayacaktır.
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THBB (Türkiye Hazır Beton Birliği)  LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ KURSLARI

Laboratuvar teknisyenleri için düzenlenen eğitim, teorik ve pratik olarak iki bölümden olușmaktadır. Teorik kısmın-

da akademisyenler ve sektörden uzmanlar betonla ilgili çeșitli konularda ve standartlar hakkında eğitim vermekte-

dir. Laboratuvarda yapılan eğitim ise beton ve beton bileșenleri ile ilgili deneylerin gösterilmesini ve uygulanmasını 

içermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İș Kurumu'yla ișbirliği yapılarak düzenlenen bu eğitsel etkinlikler 

sonunda, sınavlar yapılarak, bașarılı olanlara bu resmi kurumların onayının da bulunduğu sertifikalar verilmektedir. 

THBB'nin verdiği bu eğitimlere 10.000'den fazla bir katılım olmuștur.

THBB (Türkiye Hazır Beton Birliği) Labaratuar Teknisyen Eğitimleri, konusunda THBB ile ișbirliği yapıldı ve 4 günlük 

kursların 2. ve 3. Günlerinin üye firmalarımız BASF ve Sika da gerçekleșmiștir. Firmaların tesislerinde gerçeklești- 

rilen 2 günlük kısımda teorik bilgiler ve özellikle testlere yönelik uygulamalı bilgiler verilmektedir.   

Faaliyetlerimiz...



Eğitim 04.06.2014-05.06.2014 tarihlerinde BASF Gebze fabrika Teknik eğitim salonunu ve atölyesinde gerçeklești.
Eğitime farklı hazır beton firmalarından Toplam 22 kiși katıldı.

Eğitim Ekim 2012'de Sika'da gerçeklești. Eğitime farklı hazır beton firmalarından 20'nin üzerinde kiși katıldı.
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Her yıl düzenlenen ve İstanbul'da gerçekleșen YÜF (Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu) Genel Kurulu ve Yönetim
Kurulu toplantılarına katılım gerçekleșmiștir.

Her yıl 3-6 kez düzenlenen ve Ankara'da gerçekleșen KÇK (TÇMB-Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği) Toplantılarına
Katılım (Alev Çankayalı)

Her yıl 3-6 kez düzenlenen ve İstanbul'da gerçekleșen KGS (THBB-Türkiye Hazır Beton Birliği) İcra Kurulu ve KGS
Kurulu Toplantılarına katılım gerçekleșmiștir. (M. Uyanık)

THBB – KÜB arasında KÜB üyesi firmaların ürünlerinin
kontrollerine yönelik protokol hazırlanmıștır.

EFCA (European Federation of Concrete Admixtures Associations)  tarafından düzenlenen Genel Kurul ve Komite

Toplantılarına katılım ve sonrasında üyeleri bilgilendirme faaliyetleri, önceki yılda iki kez olduğu gibi amacına uygun olacak

șekilde gerçekleștirilmiștir. 2014 yılı EFCA GA Toplantısı Norveç'in Oslo șehrinde düzenlenmiștir.
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Teknik Komitemizin Faaliyetleri...

• Tüzük ile uyumlu faaliyetleri gerçekleștirmek.

• Tüm faaliyetlerini Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleștirmek.

• Yönetim Kurulunca yapılması istenen çalıșmaları gerçekleștirmek.

• Dernek tüzüğü ile uyumlu yayınların hazırlanmasında ve basılmasında görev alır veya  gerekli desteği sağlamak.

• Eğitimler planlar ve gerçekleștirmek. Bu eğitimlerde bilinçlendirmeyi ön planda tutmak.

• YÜF bünyesindeki derneklerce gerçekleștirilen eğitim, seminer ve benzeri faaliyetlere katılır veya gerekli

   desteği vermek.

• THBB ile ortaklașa Eğitimler düzenler ve gerektiğinde destek vermek.

• EFCA Bünyesinde yapılan çalıșmalara (Standartların olușturulması, Uygulanması, sektöre yönelik teknik konulara

   yönelik kaynak doküman hazırlanması ve ihtiyaca göre belirlenen diğer konulara yönelik her türlü faaliyetin

   gerçekleștirilmesi,…) katılımı sağlar ve bu konu kapsamında her türlü bilgilendirmeyi gerçekleștirmek.

• Ülke koșulları ile ilgili doğan ihtiyaçlara yönelik kaynak doküman hazırlamak.

• Standardlara ve yasal koșullara uyum sağlanmasına yönelik çalıșmaları yapar ve tüm üyelerin bu konuda

   bilgilendirilmesine olanak sağlamak. 

• İlgili kamu kurum büve kurulușları ile ortak çalıșmalara katılır, talep edildiğinde eğitim, bilgi, vb. konularda destek

   sağlamak.

Çevre ve İș Sağlığı Güvenliği Komitemizin Görevleri...

• Tüzük ile ilgili uyumlu çalıșmaları yapar.

• Yasal koșullardaki değișiklikleri takibeder ve uygulamalarına yönelik bilgi ve tecrübe alıșverișine olanak sağlayarak

   tüm üyelerin yasal koșullara uyumunda önemli rol oynar.

• Eğitim düzenler veya düzenlenmesine destek olur.

• EFCA bünyesinde yapılan çalıșmalara katılımı sağlar. Gerekli bilgilerin derlenip EFCA’ya gönderilmesine ve EFCA

   kaynaklı her türlü bilginin üyelere aktarılmasına olanak sağlar.

• Yönetim Kurulunca belirlenen konularda çalıșmalar yapar.



KÜB'ün kuruluș amaçları hakkında bilgi verir misiniz? Hangi ihtiyaçları karșılamak üzere böyle bir olușum 

kurma gereği duyuldu?

Derneğin amacı, beton ve harç kimyasal katkı maddeleri üreticilerini bir çatı altında toplayarak aralarında koordinasyonu ve 

gelișmeleri sağlamak; üretimin evrensel kalite ölçülerine, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, kamu ve toplum 

yararı doğrultusunda gerçekleștirilmesine katkıda bulunmak; ilgili tüm kiși ve kurulușlara teknik, ekonomik ve sosyal 

yönden rehberlik yaparak tüketiciyi bilinçlendirmektir.

Kimyasal katkı maddeleri üreticilerinin sorunları ve beklentileri nelerdir? Bu konu ile ilgili standartlarda size 

göre eksik olan geliștirilmesi gereken noktalar var mıdır?

Denetimler ve Standartlara Uyum Süreci ülkemizde henüz tamamlanmamıș durumdadır. Özellikle standartlara uyumlu 

olmayan üreticilerin varlığı doğal olarak katkı kalitesinde istenen seviyenin sağlanmasında en önemli engeldir. Sürekli 

gelișim halinde olan sektörümüzde de gelișen yeni ürünlere veya daha fazla önem kazanmaya bașlayan sahalara yönelik 

yeni stan- dart veya standart kapsamında genișletme ihtiyaçları doğurmaktadır.

Kimyasal katkı üretiminde kaliteyi sağlamak için ne tür denetimler yapılıyor?

Denetim konusunu temel olarak üç ana bașlık altında toplayabiliriz. Üyelerimizin kendilerine ait kontrol sistemleri. Kalite 

Kontrol Laboratuvarları ve uyguladıkları Yönetim Sistemleri (Kalite, Çevre, İSG) denetimlerin en aktif tarafıdır. KÜB-THBB 

arasında imzalanan protokol gereğince KGS tarafından uygulanan Denetim Sistemi. Üyelerimizin her fabrikasından üye 

ürünlerine ait numuneler haber verilmeden kullanıldıkları Hazır Beton tesislerinden alınarak yılda üç defa belirlenmiș kontrol 

parametrelerine göre test edilmektedir. Yapı Malzemeleri Șube Müdürlüklerince CE ve G ișaretli malzemeler için Piyasa 

Gözetim ve Denetimi kapsamında yapılan denetimler. KÜB olarak bu denetimlerin yapılmasında görev alan Denetçilerin 

eğitiminde Bakanlık ile devam eden bir destek verme faaliyeti yürütülmektedir.

Beton üretiminde kimyasal katkı kullanmanın yarattığı avantajlar nelerdir?

Betonun değișik șartlarda ve hava koșullarında tașınması, ișlenmesi, yerleștirilmesi ve korunmasındaki güçlükleri azal- 

tabilmek, güçlükleri, sorunları, dezavantajları her bakımdan avantaja dönüștürebilmek için. Daha önce hayal bile edemeye-

ceğimiz kıvamda, dayanımda ve durabilitede betonları üretebilmek için.

Ülkemizde katkı üretimi konusunda Ar-Ge çalıșmaları yapılıyor mu? Üretici firmaların araștırma geliștirme 

çalıșmalarına yaklașımları nasıl?

Ülkemizde Ar-Ge konusuna son yıllarda yeterli düzeyde önem verilmeye bașlanmıș pazar koșullarına uyum ve müșteri 

beklentilerine uygun ürün yaratılması birinci derecede önem arz etmektedir.
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Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği
Yönetim Kurulu Bașkanı Bora Yıldırım
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DBC ve EFCA ARASINDA YAPILAN “AVRUPA ÇEVRESEL
ÜRÜN BEYANI (EPD) PROJESİ” MUTABAKATI

6 Mayıs 2014 tarihinde KÜB’ ün de katılımıyla  Deutsche Bauchemie (DBC) ofisinde Avrupa Beton

Katkı Birliği Federasyonu (EFCA-European Federation of Concrete Admixtures Associations) ve

Deutsche Bauchemie (DBC)  arasında beton katkıları için kullanılan Alman-Modeli  çevresel ürün

beyanının  (EPD-Environmental Product Declaration),  Avrupa- Modeli Ana EPD’ lere adaptasyonu

konusunda bir mutabakat yapılmıștır.

Deutsche Bauchemie (DBC), Almanya’da kendi üyeleri adına, EN 15804:2012 No’lu Avrupa Standardı

kapsamında, ortak bir "Çevresel Ürün Beyanı" (EPD) üretmek amacıyla bir proje yürütmüș ve EPD’leri

yayınlamıștır.

AVRUPA ÇEVRESEL ÜRÜN BEYANI (EPD) PROJESİ

EFCA üyesi dernekler ve sonuçta derneklerin üyesi olan firmalar için bașlatılan proje, PLANLAMA VE UYGULAMA

olmak üzere iki așamadan olușmaktadır.

Planlama așaması;  

• Alman-Modeli EPD’lerin Avrupa seviyesine adapte edilmesi için alınması gereken kararların ve atılacak adımların detaylı

   tanımı (Proje Planı),

• Alman-Modeli EPD’lerin Avrupalılaștırılması için gerekecek  verilerle ilgili detaylı tanımlamalar.

• Avrupa-Modeli EPD’lerin geliștirilmesi için gereken ve EPD/LCA danıșmanı tarafından yapılacak detaylı teknik analize

   ilișkin maliyet tahminleri, gibi konulardan olușmaktadır.

Uygulama Așaması;

• (EFCA) üyelerinin kendilerine ait ürünlerin hangi Avrupa-Modeli Çevresel  Ürün Beyanı’nın (EPD) kapsamına girdiğini

   belirlemelerine yardım edecek ve gereği halinde bunların nasıl șahsileștirileceğine dair bilgi verecek "Kullanım Kuralları"

   dokümanı, Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Kılavuzu ve raporların olușturulması.

• (EFCA)’nın bunlar için gerekli bütçeyi olușturmasına imkân vermek amacıyla, Avrupa-Modeli Çevresel Ürün Beyanı’nın

   (EPD) idamesi ve bunlarla ilgili potansiyel güncelleme ișlerinin yapılabilmesine dair maliyetlerin belirlenmesi.

• Yeni üyelerin Avrupa-Modeli Çevresel Ürün Beyanı’nın (EPD) geliștirilmesi için ödemeleri gerekecek katkı bedellerini

   gösteren kılavuzun hazırlanması gibi konuları içermektedir.



Katkı Üreticileri Birligi Derneği Üye Firmaları...

Katkı Üreticileri Birligi Dernegi üye firmaları,  katkı tanklarında yeni KÜB logolu stickerları kullanmaya bașladılar...

Bu șekilde üye Firmalar, KÜB'e baglılıklarını ve temsilciliklerini göstermektedirler.



www.kub.org.tr 


