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Katkı Üreticileri Birliği (KÜB),  yapı kimyasalları 
sektörünün önemli sivil toplum kurumlarından 
biri. Birliğin genel olarak kuruluşundan, bugüne 
kadar ki faaliyetlerinden ve çalışmalarından bah-
sedebilir misiniz?
Katkı Üreticileri Birliği (KÜB), sektörde uzun zaman-
dır faaliyet gösteren beton ve çimento katkı üreticisi 
firmaların 1998 yılında bir araya gelmeleri ile faaliyet-
lerine başlamıştır. Bugün konum olarak katkı sektörü-
nün yüzde 85’ini temsil eder durumdayız. KÜB, hem 
yerel hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren 
şirketlerin içerisinde yer aldığı bir çatı kuruluştur. 
Amacımız; katkı ürünlerinin bilinirliğini artırmak, be-
ton ve çimentonun kalitesini arttıran katkıların üretil-
mesini sağlamak ve tanıtım çalışmaları yapmaktır. Bu 
anlamda şirketlerin AR-GE’lerinin gelişimlerini sağ-
layarak yurt dışında yapılan birçok işin, yerelde de 
yapılmasına teşvik etmek için çalışıyoruz. KÜB, Av-
rupa Beton Katkı Üreticileri Federasyonu EFCA’nın 
önemli üyelerinden biridir. Hem yönetimsel hem de 
teknik olarak EFCA’nın faaliyetlerine katılmaktadır. 
KÜB çatısı altında şu anda çimento ve beton katkı 
üreticileri ve fiber üreticilerinden oluşan 11 üyemiz 
bulunmaktadır. 

Sektörel temsiliyetiniz oldukça yüksek. Birlik ola-
rak bu dönemde öne çıkan çalışma ve projeleriniz 
nelerdir?
KÜB olarak ana amaçlarımızdan birisi, özellikle kamu 
nezdindeki bilinirliğimizi daha da artırmaktır. Yapı 
Ürünleri Üreticileri Federasyonu ve İMSAD gibi bü-
yük kuruluşların üyesiyiz. Bu ve benzeri oluşumlarda 
bulunarak kamu tarafında daha fazla tanınmayı he-
defliyoruz. Pandemi süreci ile bunun önemi daha da 
arttı. Bu dönemde yasaklar sebebiyle vergi indirimle-
ri gibi bazı muafiyetler oldu. Buralarda derneklerin ve 
sivil toplum kuruluşlarının değeri daha fazla anlaşıldı. 
Firma olarak bu kararların alınmasında etkiniz sınırlı 
oluyor ama içinde bulunduğunuz dernek ne kadar 
kuvvetli ise gücünüz bir o kadar artıyor. 

İkinci olarak eğitim konusu bizim için çok önemli. 
Pandemi öncesi üniversitelere giderek, katkı kullanı-
mı ve teknolojileri ile ilgili bilgiler verirdik. Şu an aynı 
çalışmaları online platformlarda gerçekleştiriyoruz. 
Yine, eğitim faaliyetlerimiz kapsamında Türkiye Hazır 
Beton Birliği’nin laboratuvar teknisyenlerinin eğitimle-
rine destek veriyoruz. 

Bunlarla birlikte planlanan başka hedeflerimiz de var. 
Kamu yararına kullanılmak üzere Avrupa Birliği’nin 
fon desteğinden faydalanabilmek için bir çalışma 
yürütüyoruz. 

En önem verdiğimiz konulardan biri de yürütülen 
faaliyetlerin etik değerlere ve rekabet hukukuna 
uygun olması. KÜB olarak bunu sağlamak adına 
tüm üyelerimizden kanunların belirlediği çerçevede 

Admixture Manufacturers Association (KUB) is one 
of the important non-governmental organizations 
of the construction chemicals sector. Can you 
tell us about the foundation of the association in 
general, its activities and projects up to date?
Admixture Manufacturers Association (KUB) has 
started its activities with the gathering of companies in 
1998 that have been operating in the sector for a long 
time. Today, we represent 85 percent of the admixture 
sector. KUB is an umbrella organization that includes 
companies operating both locally and internationally. 
Our goal is to increase the awareness of admixture 
products, to ensure the production of admixtures that 
increase the quality of concrete and cement, and to 
conduct promotional studies. In this sense, we are 
working to encourage many jobs performed abroad 
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“Hazır beton ve inşaat 
sektörlerinde son iki 
yıldır yaşanan gerileme, 
kimyasal katkı sektörünü 
de olumsuz etkiledi. 
2018’de 586 bin ton 
olan katkı sektörünün 
büyüklüğü, bu gelişmelere 
bağlı olarak 2019 yılında 
457 bin tona geriledi.” 

“The regression in ready-
mixed concrete and 
construction sectors 
experienced over the 
past two years has also 
adversely affected the 
chemical admixtures 
sector. Due to this 
regression, the size of the 
admixture sector, which 
was 586 thousand tons 
in 2018, decreased to 457 
thousand tons in 2019.”
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davranılması ve rekabet kurallarına uyulmasına dair bir etik 
taahhütname alıyoruz. 

Yurt içinde ve yurt dışında farklı sektörel kurumlarla da iş 
birlikleri yürütüyorsunuz. Bu alanda nasıl bir yapılanma 
içerisindesiniz ve çalışmalarınız nelerdir?
Üyesi olduğumuz Avrupa Beton Katkıcıları Federasyonu 
(EFCA) verilerine göre Türkiye, tahmini %40’lık oranı ile en 
yakın rakibinden açık ara önde görünmektedir. 2019 yılı Avru-
pa’daki beton katkı pazarı hacimsel olarak 1 milyon ton mer-
tebesinde iken, Türkiye yaklaşık 457 bin ton ile katkı pazarının 
en büyük temsilcisidir. KÜB üyeleri bu hacmin % 85’ini temsil 
etmektedir.

Avrupa’da sürekli yapılan standart çalışmaları, sivil toplum 
kuruluşlarından alınan fikir ve önerilerle devlet nezdinde ha-
yata geçiriliyor. Ülke olarak Avrupa Birliği’ne üye olmasak da 
standartlarımızı o noktaya çekmeye çalışıyoruz. Derneğimiz 
bünyesinde alanında uzman kişilerden oluşan bir teknik komi-
temiz var. Avrupa Birliği’nden gelen çalışmaları değerlendirip 
bir görüş sunuyorlar ve biz de bunları gündeme getiriyoruz.

Türkiye’nin kimyasal katkı maddeleri ve yapı kimyasalları 
sektörlerindeki genel durumu değerlendirir misiniz?
İş hayatına başladığımdan beri yaklaşık 17 yıldır bu sektörün 
içindeyim. Sektörün her dönemdeki değişimini yakından gör-
düm. Bu dönemde yaşanan değişim sürecinin pozitif yönde 
olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada standartlarla ilgili hiç-
bir sorun yaşamıyoruz. Bizim sıkıntımız genelde denetleme, 
gözetim ve uygulama ile ilgili oluyor. Firmaların standartları 
uygulaması ve gerekli kuruluşların da bunu denetlemesi gere-
kiyor. Bu konulardaki eksiklik doğrudan kaliteyi etkiliyor ve re-
kabeti de bozuyor. KÜB’ün varlığının önemi burada daha çok 
ortaya çıkıyor. KÜB olarak bağımsız bir denetleme kuruluşu 
ile yapmış olduğumuz protokol aracılığı ile üye firmalarımızın 
ürettikleri ürünleri yerinde denetlettiriyoruz. 

Sektörün en büyük şanssızlığı hammaddelerin neredeyse 
tamamının yurt dışından gelmesi. Biz burada aslında gelen 
hammaddeye göre üretim yapıyoruz. Dolayısıyla dolar kurun-
daki oynama bizi çok etkiliyor. 

İnşaat sektörüne bağlı olarak ilerleyen bir sektör olduğumuz 
için hazır beton ve çimento üretimi bizi doğrudan etkiliyor. 
Son 2 yılda çimento sektörü, ihracat ayağı ile durumu daha 
iyi idare ederken, hazır beton sektörü gerilemeye devam etti. 
Dolayısıyla katkı sektörü de büyüme sağlayamadı. Bundan 
sonrası için bir tahmin yapmak çok zor. Ancak her zaman 
Türkiye’de büyük bir altyapı ihtiyacı var. Sadece İstanbul ola-
rak değil. Her yerde şehirler büyüyor ve metrolara, barajlara, 
otoyollara, tünellere ihtiyaçlar duyuluyor. Potansiyelimiz halen 
yüksek. Altyapı ihtiyacının olması sektör için istihdam yarata-
caktır, bu da bize gelecek için umut veriyor. 

Temsil etmekte olduğunuz sektörde teknoloji, inovasyon 
ve bilimsel gelişmeler çok ön planda. Bu anlamda genel 
olarak sektörü nasıl görüyorsunuz? 
Hem yerel hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren üye 
firmalarımız var. Bu firmalar üretimlerinin tamamını Türkiye’de 
yapıyorlar. Dışarıdan getiren firmamız yok. Zaman içerisinde 
küresel firmaların AR-GE bilgilerinin buraya gelmesi ile de 
önemli gelişmeler kaydedildi. Ben bu anlamda gidecek çok 
yolumuz olduğunu da düşünüyorum. 

Beton katkısı denildiğinde çok farklı alanlardan bahsediliyor. 
İsteğinize göre çok değişik ürünler yapılabiliyor. Amacınız 
çok önemli. Bir müşteri için ürettiğiniz katkı, bir başka firma-
ya uymayabiliyor. Müşterinin kullandığı ürünlere göre katkıyı 
baştan üretmeniz gerekiyor. Terzi işi dediğimiz şey bu. Bu 
da hızlı yanıt vermeyi ve tecrübeyi gerektiriyor. Deneyim çok 
önemli burada. Bu şekilde müşterinin malzemesine uygun 
katkıyı bulmanız gerekiyor ve bunu az zamanda yapmanız 
lazım. Diğer yandan özellikle polimerlerde çeşitli gelişmeler 
var. Özellikle yüksek katlı binalarda, yüksek dayanımlı beton-
ların dökülmesi ile birlikte çerçeve genişledi. 

Son dönemdeki gelişmeler ve Covid-19 salgını sektörü 
nasıl etkiledi? Önümüzdeki dönem için öngörüleriniz 
nelerdir? 
Pandemi sürecinde inşaat sektöründeki orta ve küçük ölçek-
li şantiyelerde durmalar oldu. Mega projeler yavaşladı ama 

to be done locally by providing the development of corporate 
R&D. KUB is one of the important members of EFCA, the 
European Federation of Concrete Admixtures Associations. 
It participates in EFCA’s activities both administratively and 
technically. Currently, we have 11 members consisting of 
cement and concrete admixture manufacturers and fiber 
manufacturers under the KUB umbrella.

Your sectoral representation is quite high. As an 
association, what are your outstanding works and projects 
during this period?
As KUB, it is one of our main goals to further increase our 
awareness, especially in public. We are a member of large 
organizations such as the Federation of Building Products 
Manufacturers and IMSAD. With the help of being a member in 
such formations and alike, we aim to get more recognition in the 
eyes of public. The pandemic has also increased importance 
of this aspect. Due to the bans applied during this period, there 
were some exemptions, such as tax deductions. Here, the 
value of associations and non-governmental organizations is 
understood to a greater extent. As a company, your influence 
in making such decisions is limited, but the stronger the 
association you are in, the more your power increases.

Second, the issue of training is very important to us. Before 
the pandemic, we went to universities and gave information 
about the use of admixtures and technologies. Currently, we 
are performing the same works on online platforms. Again, 
as part of our training activities, we support the training 
of laboratory technicians of the Ready-Mixed Concrete 
Association of Turkey.

In addition to all these, we have other planned goals. We are 
working on a project to benefit from the European Union’s 
funding support to be used in the public interest.

One of the most important issues is that the activities carried 
out comply with ethical values and competition law. In order to 
ensure this, we, as KUB, receive an ethical commitment from 
all our members to act within the framework established by law 
and to comply with competition rules.

You also conduct business collaborations with different 
sectoral institutions on both national and international 
level. How are you structured and can you tell us about 
your works in this area?
According to the data by European Federation of Concrete 
Admixtures Association (EFCA), of which we are a member, 
Turkey seems to be, by far, ahead of its nearest competitor with 
an estimated rate of 40%. While the concrete admixture market in 
Europe in 2019 was 1 million tons in volume, Turkey is the largest 
representative of the admixture market with approximately 457 
thousand tons. KUB members represent 85% of this volume.

Constant standardization work in Europe is implemented 
by the state with ideas and suggestions received from non-
governmental organizations. Although we are not a member 
of the European Union as a country, we are trying to carry 
our standards up to that point. In our association, we have a 

technical committee consisting of experts in the field. They 
evaluate the works of European Union and offer an opinion, 
and we put these works on agenda.

Can you make an evaluation on the general situation in the 
chemical admixtures and construction chemicals sectors 
of Turkey?
I’ve been in this industry for about 17 years since I started 
my professional life. I’ve witnessed the changes of the sector 
in every period. I can say that the process of change in this 
period has a positive direction. At this point, we have no 
problems with standards. Our problem is usually related to 
supervision, surveillance and implementation. Companies 
need to apply the standards and the necessary organizations 
need to supervise this. The inadequacies in these issues 
directly affects quality and also disrupts competition. The 
importance of KUB’s existence is more evident here. As KUB, 
we have the products produced by our member companies 
inspected on-site through the protocol we have made with an 
independent supervisory authority.

The biggest misfortune of the sector is that almost all of the raw 
materials are exported. We are actually manufacturing here 
according to the incoming raw material. So, we are dramatically 
influenced by the ups and downs in dollar exchange rate.

As we are a sector which progresses depending on the 
construction sector, we are directly influenced by the 
ready-mixed concrete and cement production. In the last 2 
years, the cement sector managed the situation better with 
the export section, while the ready-mixed concrete sector 
continued to regress. Therefore, the admixture sector also 
failed to achieve growth. It is very difficult to make any 
predictions from now on. But there is always a great need 
for infrastructure in Turkey. Not just in Istanbul. Cities are 
growing and there is an increasing need for subways, dams, 
highways, and tunnels. Our potential is still high. The need 
for infrastructure will create employment opportunities for the 
sector, which gives us hope for the future. 

Technology, innovation and scientific developments are at 
the forefront of the sector you represent. How do you see 
the sector in general in this sense?
We have member companies operating both locally and 
internationally. These companies perform all their production 
in Turkey. We don’t have an exporting company. Over time, 
significant developments have been recorded with the arrival 
of R&D information of global companies. I also think we have a 
long way to go in this sense.

When it is called concrete admixture, it covers very different 
areas. According to your request it is possible to make many 
different products. Your purpose is very important. The 
admixture you produce for a customer may not be suitable 
for another company. According to the products used by the 
customer, you need to re-produce the admixture. It’s what we 
call “tailoring”. This requires the provision of a quick response 
and experience. Experience is very important here. In this way, 
you need to find the appropriate admixture to the customer’s 
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En önem verdiğimiz konulardan 
biri de yürütülen faaliyetlerin etik 
değerlere ve rekabet hukukuna 
uygun olması. KÜB olarak bunu 
sağlamak adına tüm üyelerimizden 
kanunların belirlediği çerçevede 
etik davranılması ve rekabet 
kurallarına uyulmasına dair bir 
taahhütname alıyoruz.  One of the 
most important issues is that the 
activities carried out comply with 
ethical values and competition law. 
In order to ensure this, we, as KUB, 
receive an ethical commitment
from all our members to act within
the framework established by
law and to comply with
competition rules. 
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durmadı. Yeni yatırım yapmak isteyen firmalar bekleme dönemine geç-
tiler. İşe devam edenler de süreci bekleyip görmek istediler. Özellikle 
yenileme işlerinde de ciddi durgunluk yaşandı. Pandemide insanların 
evde olması biraz hacim yarattı ama sektörün ritmini bulması için büyük 
projelerin başlamasına ihtiyaç var. Bu süreçte nisan ve mayıs ayların-
da tahsilat süreçlerinde yaşanan aksamalar sektörü olumsuz etkiledi. 
Haziran ayından itibaren de toparlanma başladı. Geçmişte biriken iş-
lerin açılması ile hızlı bir üretim ve satış sürecine girildi. Gelecekle ilgili 
tahmin yapmak çok zor. Şu an da ikinci dalga konuşuluyor. Yine aynı 
süreçler yaşanabilir. Biz doğrudan inşaat sektörüne bağlı olduğumuz 
için onlar devam ederse katkı sektörü de büyür.

Son dönemde çimento ve beton sektörünü etkileyen küresel, bölge-
sel ve yerel trendler nelerdir? Sektörün geleceği nasıl şekillenecek?
Sağlıklı ve hijyenik ürünlerin kullanımında ciddi artışlar var. Çevreye 
duyarlı ürünlerin üretimi ve kullanımı artacak. Bunlarla ilgili daha fazla 
regülasyonlar yayınlanacak. Dolayısıyla üreticilerin ve uygulayıcıların 
bunlara uyması beklenecek. Bu değişim ve gelişime de herkesin ayak 
uydurması gerekecek. Bu da yatırım yapmak demek. Bunları yapan ve 
finansal olarak da güçlü olan firmalar bu dönemde ayakta kalacaklar. 
Yapamayanlar da geride kalacaklar. Çevreye duyarlı ve zarar verme-
yen ürünlerin üretilmesi, buna ek olarak sağlık ve hijyen koşullarında 
üretim ve şartların sağlanması öne çıkan trendler olacak. 

material, and you need to do it in a short time. On the other hand, there 
are various developments, especially in polymers. Especially in high-rise 
buildings, the frame expanded with the pouring of high-strength concrete.

How have recent developments and the covid-19 outbreak affected the 
sector? What are your predictions for the coming period?
During the pandemic, there were cessations at medium-and small-scale 
construction sites in the construction sector. Mega projects have slowed but 
not haltered. Companies that want to make new investments have moved 
into a cooling period. Those who continued to work also wanted to wait 
and see the process. There has also been a serious recession, especially 
in renovation work. Having people at home in the pandemic created some 
volume, but big projects need to start for the industry to find its rhythm. In this 
process, the disruptions in the collection processes in April and May affected 
the sector negatively. From June, the recovery movement has begun. With 
the initiation of the accumulated works in the past, a rapid production and 
sales process began. It’s too hard to make a prediction about the future. 
And now the second wave is being talked about. The same processes can 
be experienced one more time. Since we are directly connected to the 
construction sector, if they continue, the admixture sector will also grow.

What are the global, regional and local trends affecting the cement and 
concrete sector recently? How will the future of the sector be shaped?
There are significant increases in the use of healthy and hygienic products. 
Production and use of environmental friendly products will increase. Further 
regulations will be published on such products. Therefore, manufacturers 
and practitioners will be expected to comply with them. Everyone will have 
to keep up with this change and development. That means investing. 
Companies that comply with them and are also financially strong will 
survive this period. Those who can’t will be left behind. The production 
of environmental friendly and non-damaging products, and also the 
production and provision of conditions in health and hygiene conditions will 
be the leading trends. 
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Bizim sektörün
en büyük dezavantajı 
hammadde ve yarı 
mamüllerin çok büyük 
bir kısmının ithal 
edilmek zorunda 
olmasıdır. Bu da döviz 
kurunda yaşanan 
dalgalanmalarda 
maliyetler üzerinde 
önemli negatif etkilere 
sebep oluyor. The biggest 
disadvantage of our 
sector is that a major 
part of raw materials 
and semi-products has 
to be exported. Due to 
the fluctuation in the 
foreign exchange rate, 
this fact has significant 
negative influences
on costs.


