
Türkiye Hazır Beton Birliği Yöne-

tim Kurulu Üyelerinden oluşan bir 

heyet, Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Fatma Güldemet Sarı’yı makamın-

da ziyaret etti.

30 Aralık 2015 tarihinde Çevre Şe-

hircilik Bakanlığı makamında yapı-

lan görüşmeye, Türkiye Hazır Beton 

Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ya-

vuz Işık, AK Parti Hatay Milletvekili 

Fevzi Şanverdi, Türkiye Hazır Beton 

Birliği Yönetim Kurulu Başkan Ve-

kili Halit İnci, Türkiye Hazır Beton 

Birliği Yönetim Kurulu Üyelerinden; 

Kadir Büyükdereci, Önder Kırca, Ab-

dürrahim Eksik, Cemalettin Danış, 

Mehmet Ali Durmaz, Adem Genç, 

Türkiye Hazır Beton Birliği Denetim 

Kurulu Üyelerinden; Abdürrahim 

Eksik, Sadık Kalkavan, THBB Genel 

Sekreteri Tümer Akakın katıldı. 

Görüşmede, Türkiye Hazır Beton 

Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 

Yavuz Işık, Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Fatma Güldemet Sarı’ya 

hazır beton sektörünün ülkemiz-

deki ve dünyadaki yeri hakkında 

bilgi verdi. Türkiye Hazır Beton 

Birliği’nin bundan önceki yıllar-

da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ile yakın iş birliği içinde çalıştı-

ğını söyleyen Yavuz Işık, bundan 

sonra da bu yakın iş birliğine de-

vam edeceklerini ifade etti.

Görüşmenin sonunda Türkiye 

Hazır Beton Birliği Yönetim Ku-

rulu Başkanı Yavuz Işık, Çev-

re ve Şehircilik Bakanı Fatma 

Güldemet Sarı’yı, KGS – Kalite 

Güvence Sistemi’nin 20. kuru-

luş yıl dönümü vesilesiyle dü-

zenlenecek tanıtım toplantısı 

hakkında bilgi verdi. Ayrıca, 

Türkiye Hazır Beton Birliği Yö-

netim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma 

Güldemet Sarı’yı Türkiye Hazır 

Beton Birliği’nin 18-20 Şubat 

2016 tarihlerinde Congresium 

Ankara’da düzenleyeceği Beton 

2016 Fuarı hakkında bilgilendir-

di.

Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğı’ndaki ziyaretin ardından, Tür-

kiye Hazır Beton Birliği Yönetim 

Kurulu Üyelerinden oluşan he-

yet, AK Parti Tekirdağ Milletve-

kili Metin Akgün’ü de Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’ndeki maka-

mında ziyaret etti.

THBB’s visit to the  Minister 
of Environment and Urban 

Development  

A group of representatives of Turkish Ready Mixed 

Concrete Association has visited Fatma Güldemet Sarı, 

the  Minister of Environment and Urban Development in 

her office. 

Yavuz Işık, Chair of the Board of Directors of Turkish 

Ready Mixed Concrete Association; Fevzi Şanverdi, AK 

Party  Hatay Representative; Halit İnci, Chair of the 

Board of Directors of Turkish Ready Mixed Concrete 

Association; Kadir Büyükdereci, Önder Kırca, Abdür-

rahim Eksik, Cemalettin Danış, Mehmet Ali Durmaz, 

and Adem Genç, Members of the Board of Directors of 

Turkish Ready Mixed Concrete Association; Abdürra-

him Eksik and Sadık Kalkavan, Members of the Board of 

Auditors of Turkish Ready Mixed Concrete Association; 

and Tümer Akakın, THBB Secretary General,  attended 

the meeting held in the Head Office of the Ministry of 

Environment and Urban Development on December 30,  

2015. 

THBB, Çevre ve Şehircilik Bakanı’nı 
ziyaret etti
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Türkiye Hazır Beton Birliği eğitimleri 
devam ediyor

Türkiye Hazır Beton Birliği, hazır beton 

sektöründe çalışan pompa, transmikser 

ve santral operatörleri ile laboratuvar 

teknisyenleri için düzenlediği kurslarına 

devam ediyor. Bir okul gibi sektörüne 

eğitimli, bilinçli ve kalifiye eleman yetiş-

tiren THBB’nin eğitim takviminde Ocak-

Nisan 2016 döneminde toplam 13 kurs 

yapılacak. Taleplere göre düzenlenecek 

olan eğitimlerin tarihleri daha sonra 

açıklanacak.

4 farklı alanda eğitim verilen kurs takvi-

minde pompa operatörleri için 4, trans-

mikser operatörleri için 6, laboratuvar 

teknisyenleri için 1, santral operatörleri için ise 2 eğitim düzenle-

necek. Eğitimler İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek. Ayrıca, 

talepler doğrultusunda diğer illerde de kurslar düzenlenecek.

THBB tarafından düzenlenen eğitimler Mesleki ve Teknik Eğitim 

Yönetmeliğine uygun olarak uzman eğitmenler tarafından veri-

liyor. Her branşta verilen eğitimin ilk konu başlığı ise iş güvenliği 

kuralları esas alınarak çalışma disiplini kazanılması olarak belir-

lenmiştir.

Pompa ve Transmikser Operatörleri eğitimi için hazırlanan ders 

programında; kullanılan araçların teknik özelliklerinin bilinmesi, ile-

ri ve güvenli sürüş tekniklerinin öğrenilmesi konuları işlenmektedir.

Santral Operatörleri eğitimi için hazırla-

nan ders programında; başta kullanılan 

araçların bakımlarının öğrenilmesi, be-

ton hakkında temel bilgiler öğrenilmesi, 

arıza durumlarının tespitinin yapılması 

ve beton üretimine etki edecek arıza ve 

yanlış uygulamaların öğrenilmesi konu-

ları hakkında eğitim verilmektedir.

Laboratuvar Teknisyenleri kursu (Dep-

reme Dayanıklı Yapılarda Beton Beto-

narme Deneyleri) ders programında; 

standarda uygun beton üretimi yapılma-

sı, standarda uygun beton numune de-

ğerlendirmesi yapılması gibi teorik konuların yanında laboratuvar 

ortamında uygulamalı eğitim verilmektedir.

4 farklı branş için özel olarak hazırlanan programlarda eğitim alan 

katılımcılar kurs sonunda sınava tabi tutulmakta ve başarılı olan-

lara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

Eğitimlerin kontenjan bilgilerine ve başvuru formlarına Türkiye 

Hazır Beton Birliği web sitesinin eğitimler bölümünden ulaşılabil-

mektedir.

Eğitim ile ilgili taleplerinizi egitim@thbb.org adresine ya da  

0216 413 61 80 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

The courses organized by the 
Turkish Ready Mixed Concrete 

Association are ongoing

The courses organized by the Turkish Ready Mixed 

Concrete Association for the pump, truck mixer, and 

plant operators and laboratory technicians working 

in the ready mixed concrete sector are ongoing. Total 

15 courses will be organized until the end of 2015 in 

the training calendar of THBB that educates trained, 

conscious, and qualified personnel in the sector like a 

school. Dates of the courses to be held in 2016 will be 

announced subsequently.
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Türkiye Hazır Beton Birliği 2015 – 2016 Meslek İçi Kurs Takvimi
Tarih Kurs Adı Yer

04-08 Ocak 2016 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

11-15 Ocak 2016 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

18-22 Ocak 2016 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde  Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

25-29 Ocak 2015 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü Ankara

01-05 Şubat 2016 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme Deneyleri İstanbul

08-12 Şubat 2016 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

15-19 Şubat 2016 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde  Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

22-26 Şubat 2016 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri Ankara

29 Şubat-04 Mart 2016 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

07-11 Mart 2016 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde  Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

14-18 Mart 2016 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

21-25 Mart 2016 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

28 Mart-01 Nisan 2016 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde  Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

Laboratuvar Teknisyenleri Kursu Sponsorları 2015-2016

Santral Operatörleri Kursları Sponsorları 2015-2016

Transmikser ve Pompa Operatörleri Kursları Ana Sponsoru 2015-2016

Beton Pompa Operatörleri Kursları Sponsoru 2015-2016

Taleplere göre düzenlenecek olan program daha sonra açıklanacaktır.
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Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO)’nin 

Yönetim Kurulu Toplantısı 17 Kasım ta-

rihinde Brüksel’de yapıldı.

Toplantıya, Türkiye’yi temsilen ERMCO 

Başkanlık Komitesi Üyesi ve Türkiye 

Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Baş-

kanı Yavuz Işık ve Türkiye Hazır Beton 

Birliği Genel Sekreteri Dr. Tümer Aka-

kın da katıldı.

Gündemin okunması ve kabul edilmesi 

ile başlayan ERMCO Yönetim Kurulu 

Toplantısı’nda, 3 Haziran 2015 tarihin-

de İstanbul’da yapılan ERMCO Yönetim 

Kurulu kararları onaylandı. ERMCO’nun 

faaliyetleri hakkında bilgilerin verildiği 

toplantıda, ERMCO’nun 2015 yılı hesap 

durumu, üye aidatları, üyelik durumu 

ve 16 Kasım 2015 tarihinde Brüksel’de 

yapılan ERMCO Strateji ve Gelişim Ko-

mitesi kararları görüşüldü. Toplantıda, 

26-27 Ekim 2015 tarihlerinde yapılan 

ERMCO Teknik Komitesi ve ERMCO Sür-

dürülebilirlik Komitesi kararları da de-

ğerlendirildi. 

Avrupa Beton Platformu, Beton Girişi-

mi, Avrupa Yangın Güvenliği Girişimi 

gibi Avrupa’daki ortaklarla yürütülen 

çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda 

Avrupa Komisyonu’nda devam eden ça-

lışmalar değerlendirildi. 

Gündemdeki diğer konuların da konu-

şulduğu toplantı, 2016 yılındaki toplan-

tıların tarihi ve yapılacağı yerlerin gö-

rüşülmesiyle sona erdi.

European Ready Mixed 
Concrete Organization’s 

Board Meeting held in 
Brussels  

The Meeting of the Board of Directors of 

European Ready Mixed Concrete Organi-

zation (ERMCO) was held in Brussels on 

17 November.

Yavuz Işık, Member of ERMCO Presiden-

cy Committee and Chairman of the Board 

of Directors of Turkish Ready Mixed Con-

crete Association, and Dr. Tümer Akakın, 

Secretary General of Turkish Ready Mixed 

Concrete Association, took part in the 

meeting in representation of Turkey.

Avrupa Hazır Beton Birliği 
Yönetim Kurulu Brüksel’de yapıldı

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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İş Güvenliği Ödülleri

Türkiye Hazır Beton Birliği

MAVİ BARET

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB), hazır beton sektö-

ründe faaliyet gösteren hazır beton tesislerini iş sağlığı ve iş 

güvenliği açısından bilgilendirmek, farkındalık yaratmak, teş-

vik etmek ve tesislerin yeterliliğini 

ölçmek amacıyla bu yıl üçüncüsünü 

düzenlediği Mavi Baret İş Güvenliği 

Yarışması’na katılan hazır beton te-

sislerinde denetimler devam ediyor.

Son yıllarda hızla büyüyen hazır 

beton sektöründe iş sağlığı ve gü-

venliği konusu çok önemli bir yer 

tutmaktadır. İş güvenliği mevzuatı 

son yıllarda birçok değişikliğe uğra-

mıştır. Bu değişikliklerle birlikte her 

sektörde olduğu gibi hazır beton 

sektöründe faaliyet gösteren firma-

larda da eksiklikler meydana gel-

mektedir. Bu nedenle THBB, hazır 

beton sektöründe faaliyet gösteren 

hazır beton tesislerini iş sağlığı ve iş 

güvenliği açısından bilgilendirmek, 

farkındalık yaratmak, teşvik etmek 

ve tesislerin yeterliliğini ölçmek 

amacıyla III. Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması’nın düzenlen-

mesini kararlaştırdı.

Türkiye Hazır Beton Birliği Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması 

ilk kez 2010 yılında yapıldı. İş sağlığı ve güvenliği açısından 

öne çıkan tesislerin ödüllendirildiği yarışmanın ikincisi ise 

2013 yılında THBB’nin 25. kuruluş yıl dönümünde düzenlendi. 

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mavi Baret İş Güvenliği 

Yarışması’na katılan bazı tesisler sadece denetime girip de-

ğerlendirme puanı alacak. Yarışmaya Türkiye Hazır Beton 

Birliği üyesi firmalar en çok 2 tesis ile katıldı. Yarışmaya 

katılan tesisler, uzman denetçiler tarafından 2015 yılı Ka-

sım ve Aralık aylarında denetleniyor. Ödüle layık görülen 10 

hazır beton tesisine “Mavi Baret İş Güvenliği Ödülü” verile-

cek. Ödül alan tesisler içinde en yüksek puanı alan ilk 3 tesis 

açıklanacak. Ödül alan tesisler 2 yıl süre ile Mavi Baret İş Gü-

venliği Ödül unvanını yazışmalarında, reklamlarında ve ilgili 

yerlerde kullanabilecek. Sadece denetim amacıyla katılmış 

olan tesisler ise işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliği ve ilgili 

mevzuat açısından ne durumda olduklarını görerek, eksiklik-

lerini giderme yolunda hizmet almış olacak.

THBB Blue Helmet 
Job Safety Contest 
inspections ongoing  

The inspections in the ready 

mixed concrete  plants partici-

pating in the Blue Helmet Job 

Safety Contest organized by 

Turkish Ready Mixed Con-

crete  Association (THBB) 

to inform the ready mixed 

concrete plants that operate in 

the ready mixed concrete sector 

in terms of health and safety 

at work, to raise awareness, 

to promote, and to measure 

the  competence of the plants, 

for the third time this year, are 

ongoing.

THBB  Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması 
denetimleri devam ediyor

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından Afetlere Hazırlık Programı 

Kapsamında desteklenen “THBB Bünyesinde İstanbul’da Olası 

Bir Afet Durumunda İlk Müdahale-

yi Yapacak Kurumsal Kapasite’nin 

Oluşturulması Projesi” için AKUT 

tarafından verilen eğitimlerin serti-

fikaları dağıtılmaya başlandı.

Dünyanın en aktif deprem kuşakla-

rından birinde yer alan Türkiye’de 

bugüne kadar farklı büyüklük ve 

şiddetlerde pek çok yıkıcı deprem 

yaşandı. Bu bilinçle depreme daya-

nıklı yapı tasarımı ve hazır beton uy-

gulamalarını konu alan sempozyum 

ve seminerler düzenleyen Türkiye 

Hazır Beton Birliği (THBB), deprem 

sonrasında müdahale kapasitesini 

geliştirmek amacıyla “THBB Bünye-

sinde İstanbul’da Olası Bir Afet Du-

rumunda İlk Müdahaleyi Yapacak 

Kurumsal Kapasitenin Oluşturul-

ması” projesi ile İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan fon desteği 

almaya hak kazandı.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın yaşam ve mekan kalitesi yük-

sek güvenli İstanbul şehrini yaratmak üzere; riskli bölgelerin 

tanımlanması ve risk azaltmada afet yönetimi konusunda ku-

rumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik afet yönetim siste-

minin etkinleştirilmesi için hazırlanan “Afetlere Hazırlık” pro-

jesi kapsamında AKUT tarafından THBB üyelerine 128 saatlik 

7 farklı başlıkta verilen eğitim (Yangın Güvenliği ve Yangına 

Müdahale Eğitimi, Kapalı ve Kısıtlı Alan Eğitimi, Yüksekte 

Çalışma Eğitimi, Afet Organizasyonu, Enkaza Yaklaşma ve 

Enkaza İlk Müdahale Eğitimi, Teknik Kurtarma Malzemeleri 

ve Acil Durum Lojistiği Eğitimi, İlkyardım Eğitimi, Acil Durum 

Yöneticisi Eğitimi) sonucunda bir deprem tatbikatı gerçekleş-

tirildi. 

Türkiye’de deprem bilincinin artırılması ve olası afetlere ha-

zırlıklı olunması için, İstanbul Kalkınma Ajansı ile olan işbirli-

ğimiz devam etmektedir.

Certificates of our 
ISTKA-supported 

project being 
delivered  

Certificates of the trainings 

provided by AKUT for the 

“Project on Creating the Cor-

porate Capacity within THBB 

to Act as the First Responder 

in a Possible Disaster in Istan-

bul” supported by the Istanbul 

Development Agency within 

the scope of the Readiness for 

Disasters Program have started 

to be delivered.

İSTKA’nın desteklediği projemizin 
sertifikaları dağıtılmaya başlandı
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Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) öncülüğünde, Bursa’da 

faaliyet gösteren hazır beton üreticileri-

nin Bursa Beton’da bir araya geldiği top-

lantıda firmaların sorunları ve bu sorun-

ların çözüm önerileri tartışıldı.

THBB Yönetim Kurulu toplantısının 26 

Kasım 2015 tarihinde Bursa’da yapılma-

sı vesilesiyle bu ilde faaliyet gösteren 

tüm hazır beton firmaları toplantıya 

davet edildi. Bölgedeki sorunlarının tar-

tışılması ve çözüm önerileri getirilmesi 

amacıyla düzenlenen toplantıya THBB 

Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Türkiye Hazır Beton Birliği ve faaliyetleri 

hakkında bilgiler veren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 

Işık, Türkiye Hazır Beton Birliği’nin hedeflerinden bahseder-

ken, hazır beton üreticilerinin haksız rekabet başta olmak 

üzere konumunu daha da güçlendirmek 

ve dünyada sahip olduğu bilgi birikimi ve 

tecrübe ile referans bir ülke konumuna 

ulaşmak için sektörel diyalog ve işbirli-

ğinin çok önemli olduğuna dikkat çekti. 

Yavuz Işık, sorunlara çözümler bularak 

hazır beton sektörünün daha iyi nokta-

lara gelmesi için, Birlik çatısı altında bir-

leşilerek yapılan faaliyetlere maddi ve 

fikri destek verilmesi gerektiğini belirtti. 

Günümüzde ancak büyük organizasyon-

larla hedeflere ulaşıldığını ve başarının 

sağlandığını vurgulayan Yavuz Işık, üye 

olmayan firmaları Türkiye Hazır Beton Birliği’ne üye olmaya 

davet etti.

Problems of the ready 
mixed concrete producers 

in Bursa discussed  

Problems of the firms and suggestions for 

solutions were discussed in the meeting 

where the ready mixed concrete producers 

operating in Bursa convened at the head 

office of Bursa Concrete  under the leader-

ship of Turkish Ready Mixed Concrete 

Association (THBB).

Bursa’daki hazır beton üreticilerinin 
sorunları tartışıldı
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Türkiye Hazır Beton Birliği, Aydın’da “Betonda Kalite Dene-

timi” başlıklı bir seminer düzenledi. Ka-

liteli beton üretimi ve uygulaması ama-

cıyla düzenlenen seminere Aydın’daki 

inşaat mühendisleri, müteahhitler ve 

hazır beton tesislerinin yetkilileri katıldı.  

Türkiye Hazır Beton Birliği, kaliteli beton 

üretimi için eğitim kalitesinin yüksel-

tilmesi gerektiği düşüncesiyle sektöre, 

çalışanlarına ve beton kullanıcılarına yö-

nelik düzenlediği seminerlerine bir yeni-

sini daha ekledi. “Betonda Kalite Deneti-

mi ” başlıklı seminerde Aydın’daki sektör 

temsilcileri bir araya geldi.

Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Mü-

dürü Mustafa Görgülü, Aydın Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al ve 

As Beton Genel Müdürü Aşkın Sarıbaş’ın 

da katıldığı seminerde Geleneksel beton 

üretiminden hazır betona geçişle be-

raber ortaya çıkan en önemli konunun 

standart dışı ve düşük kaliteli hazır be-

ton üretimi olduğu ifade edildi. Bunun 

önlenmesi için hazır betonun üretim 

yerinde denetimi amacıyla Türkiye Hazır Beton Birliği tara-

fından 1995 yılında kurulan KGS- Kalite 

Güvence Sistemi anlatıldı. 

Ülkemizde yapı kalitesinin artırılmasına 

katkıda bulunmayı hedefleyen KGS’nin 

yılda 6 kez habersiz ürün denetimi ve 

1 kere de sistem denetimi yaptığı, titiz 

çalışmaları ve araştırmaları sonucu yeni 

TS EN 206 standardına göre G belge-

lendirmesi yapmak üzere Çevre ve Şe-

hircilik Bakanlığı tarafından uygunluk 

değerlendirme kuruluşu olarak atandığı 

belirtildi. 

Seminer kapsamında; İstanbul Teknik 

Üniversitesi İnşaat Fakültesi eski Deka-

nı ve Yapı Malzemeleri Ana Bilim Dalı 

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir, 

“Beton Bileşenleri, Taze ve Sertleşmiş 

Betonun Özelikleri, Kalite Denetimi ve 

Betonda Dayanıklılığın Önemi” başlıklı 

bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye Hazır 

Beton Birliği Genel Sekreteri Dr. Tümer 

Akakın ise “Betonda Kalitenin Önemi ” 

başlıklı bir konuşma yaptı. 

“Inspection of Quality in 
Concrete” Seminar held in 

Aydın  

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion has organized a seminar titled “Inspec-

tion of Quality in Concrete” in Aydın. The 

civil engineers, contractors, and represen-

tatives of the ready mixed concrete plants 

in Aydın participated in the seminar held 

for the production and application of qual-

ity concrete.  

Turkish Ready Mixed Concrete  Associa-

tion has added a new one to its range of 

seminars it organizes for the sector, its 

employees, and concrete  users, by contem-

plating that the training quality must be 

enhanced to produce quality  concrete. In 

the seminar held under the title of “Inspec-

tion of Quality in Concrete,” representa-

tives from the sector in Aydın have come 

together.

“Betonda Kalite Denetimi” Semineri 
Aydın’da gerçekleştirildi

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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Türkiye Hazır Beton Birliği 
sektörü Ankara’da buluşturuyor 

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), ekonominin lokomotifi 

olan inşaatın en temel kollarından hazır beton ve ilgili sek-

törleri aynı çatı altında buluşturuyor. Avrupa, Asya, Afrika ve 

Ortadoğu’nun büyük aktörleri 18 – 20 Şubat 2016 tarihleri 

arasında Congresium Ankara’da olacak.  

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tara-

fından bu sene sekizincisi düzenlenen 

“Beton 2016 Hazır Beton, Çimento, Ag-

rega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanla-

rı Fuarı”, inşaat, hazır beton ve agrega 

sektörlerini 18-20 Şubat 2016 tarihleri 

arasında Congresium Ankara’da buluş-

turuyor.  

Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Ku-

rulu Başkanı Yavuz Işık, yaklaşan fuarla 

ilgili yaptığı açıklamada; “Türkiye, 107 

milyon metreküp hazır beton üretimi ile 

Avrupa’nın yıldızı. Türkiye, üretim açısın-

dan dünyada Çin ve ABD’den sonra da en 

büyük beton üreticisi durumunda. Türki-

ye Hazır Beton Birliği olarak hedefimiz bu 

konumumuzu daha da güçlendirmek ve dünyada sahip oldu-

ğumuz bilgi birikimi ve tecrübe ile referans bir ülke konumu-

na ulaşmak. Bunun için de sektörel diyalog ve işbirliğinin çok 

önemli olduğuna inanıyoruz. Beton 2016 Fuarı firmalararası 

bilgi alışverişinin yanı sıra, sektörümüzün vizyonunu ve yol 

haritasını belirlemek açısından da çok önemli bir buluşma” 

dedi.

Beton 2016 Fuarı; Ankara Sanayi Odası, Türkiye İnşaat Sana-

yicileri İşveren Sendikası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 

ve Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından da destekleniyor. 

Beton 2016 Fuarı’nı Ortadoğu başta olmak üzere Afrika ve 

Asya’dan firmaların ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuarda beton santralleri, iş makineleri, kamyon ve çekiciler, 

transmikserler, pompalar, kalıp sistemleri, vinçler, çeşitli be-

ton kimyasalları, otomasyon sistemleri, lastik ve akaryakıt 

ürünleri, sektörel makineler başta olmak 

üzere çok geniş bir ürün yelpazesi beton 

ve agrega üreticilerine ve inşaat yapım-

cılarına sunulacak. Fuarda ziyaretçiler 

sektördeki yenilikleri anlama, toplu alım 

yapabilme ve sektörü yakından takip 

edebilme imkânına sahip olabilecek.

Beton 2016 Fuarı’na katılmak için www.

thbb.org adresinden bilgi alınabilir.  

THBB’nin düzenlediği diğer Fuarlar

THBB toplumsal ve sektöre sorumluluk-

tan hareketle ülkemizde üretilen ve kulla-

nılan betonların gerek niteliğinin gerekse 

kullanım miktarının arttırılması konusun-

da tüm sektörün desteğiyle yapmış olduğu çalışmaların yanı-

sıra ilk olarak 1995 yılında Uluslararası ERMCO Avrupa Hazır 

Beton Birliği Kongresi’ni düzenledi. THBB bu uluslararası de-

neyimin ardından 2004, 2008, 2011, 2013, 2014 ve 2015 yılla-

rında Hazır Beton Kongresi ve Fuarlarını düzenledi. THBB son 

olarak 4-5 Haziran 2015 tarihlerinde yine İstanbul’da düzen-

lenen XVII. ERMCO Kongresi’ne ev sahipliği yaparak ülkemi-

zi en iyi şekilde temsil etti. İlk olarak 2014 yılında Ankara’da 

fuar düzenleyen THBB, ikinci kez Ankara’da fuar düzenlemek 

üzere çalışmalara başladı.

Turkish Ready Mixed 
Concrete Association 
brings together the 

sector in Ankara  

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion (THBB) is about the bring together 

the sectors related with ready mixed con-

crete, one  of the most fundamental fields 

of construction that is the locomotive of 

economy, under the same roof. The big-

gest actors of Europe, Asia, Africa, and 

the Middle East will meet in Congresi-

um, Ankara, on February 18 – 20, 2016.  

TÜRKİYE

İNȘAAT SANAYİCİLERİ 

İȘVEREN SENDİKASI

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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Organized eighth time this year by Turkish 

Ready Mixed Concrete Association (THBB), 

the “Beton 2016 Ready Mixed Concrete, 

Cement, Aggregate, Construction Technolo-

gies  and Equipments Fair”  is assembling 

the construction, ready mixed concrete, and 

aggregate  sectors in Congresium, Ankara, on 

February 18-20, 2016.   

A very large range of products that primarily 

include concrete plants, construction equip-

ment, trucks and tow trucks, truck mixers, 

pumps, formwork systems, cranes, various con-

crete  chemicals, automation  systems, tire and 

fuel oil products, and industrial machineries, 

will be presented to the concrete and aggre-

gate producers as well as to the constructors 

in the Fair. Visitors will be able to understand 

the innovations in the sector, conduct bulk 

purchases and trace the sector closely.

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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ARALIK AYI İTİBARİYLE BETON 2016 FUARI’NDA YER ALAN FİRMALAR

ALFATEK İHR. İTH. PAZ. LTD. ŞTİ.

ATABEY BETON MAKİNALARI SAN. DIŞ. LTD. ŞTİ.

BETONSTAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BMS BETON MAKİNE SERVİS LTD. ŞTİ.

BORMAK END. MAK. LTD. ŞTİ.

CHRYSO-KAT KATKI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

DOĞUŞ TEKNİK MAKİNA İNŞAAT SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

FORD OTOSAN-FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.

FORE TEST CİHAZLARI MAD. İNŞ. GIDA. TEKS. ELEKT İMALAT SAN. VE ULUSLARARASI TİC. A.Ş.

GAMA TİCARET VE TURİZM A.Ş.

GÖÇMAKSAN MAK. SAN. TİC A.Ş.

GÖKER İŞ MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

GÜRPOM İŞ MAK. TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

GÜVEN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

HBC RADYO KONTROL LTD. ŞTİ.

İMER - L&T İŞ MAKİNALARI A.Ş.

KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş.

MERSAN METAL SAN. İNŞ. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

OK KARDEŞLER TREYLER SAN. VE TİC. A.Ş.

OKT TRAILER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

OLİ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZBEKOĞLU İTH. İHR. İNŞ. TAAH. VE MÜH. LTD. ŞTİ.

Pİ MAKİNA OTOMASYON İNŞ. MAK. PAZ. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.

PUTZMEISTER MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

QINGDAO DONGXIAO ENTERPRISE CO., LTD.

SCANTECH INTERNATIONAL PTY LTD.

TATMAK FORKLİFT VE İSTİF MAK. SAN. TİC. A.Ş.

TİTAN MAK. MAD. İNŞ. İML. İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TRANS DIŞ TİCARET

WAM EURASIA MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

YAPKİM YAPI KİMYA SAN. A.Ş.

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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ETKİNLİKLER ACTIVITIES

Alfatek, Türkiye’de beton ve maden sektöründe faaliyet göster-

mektedir. Alfatek Schwing Beton Pompaları, Schwing Stetter Be-

ton Mikserleri, Sandvik/Rammer Hidrolik Kaya Kırıcıları ve Soo-

san Hidrolik Delicileri’nin Türkiye genel distribütörüdür.

Schwing mobil ve sabit pompaları en zor koşullarda, en üst düzey 

performansı elde etmek için dizayn edilmiş, kalitesi, verimliliği ve 

düşük yakıt tüketimi tüm dünyada bilinen ve takdir edilen ürünlerdir.

Sahip olduğu patentli Rock Valve sistemi ile yatayda ve düşeyde 

düşük Slump’a sahip betonları kendi sınıfındaki rakiplerine göre 

daha uzağa ve yükseğe pompalayabilme özelliğine sahip olma-

sının yanında dayanıklılık, kolay bakım ve temizlenebilme, düşük 

maliyetli çalışabilirliği ile ön plana çıkmaktadır.

Sektöre sunulan üst verimliliğe sahip kaliteli ürünlerin yanında; 

İstanbul merkez tesisleri, Ankara, Adana ve İzmir satış ve servis 

bölge müdürlükleri ile Burdur servis istasyonları yanında Diyar-

bakır ve Trabzon bölge temsilcikleri aracılığıyla etkin ve hızlı ser-

vis ve yedek parça tedariği hizmeti verilmektedir.

Firma, Mercedes, Man ve Volvo’nun sınırlı sayıdaki Onaylı Üst Ya-

pıcılarındandır.

Beton sektöründe en önemli unsurun zaman ve dolayısıyla hızlı 

hizmet olduğunun bilincinde olan ekibimiz üst düzeyde hizmet 

sunmak için gerekli teknik alt yapı ve bilince sahip olarak müşteri 

memnuniyetini esas alan hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam 

etmektedir.

ALFATEK İHR. İTH. VE PAZ. LTD.ŞTİ.
Tel: 0216 660 09 00

Web: www.alfatekturk.com

Eposta: info@alfatekturk.com

ALFATEK

Artan şehirleşme ve kentsel dönüşüm projeleri sektörün daha 

verimli ve pratik bir ürüne ihtiyacı olduğunu göstermiştir. Beton-

star, bu ihtiyaç doğrultusunda, kullanıcıların beklentilerini, evren-

sel çevrecilik ve enerji politikaları çerçevesinde değerlendirerek, 

40 metrelik bom uzunluğu, dayanıklı ve hafif konstrüksiyonu ile 

üç akslı kamyon üzeri M40 modelini geliştirdi. Karayolları ağırlık 

sınırlamaları göz önüne alındığında, üç akslı kamyon üzerinde ol-

ması sebebi ile yol iznine tabi olmadan kullanılabilmesi ve daha 

düşük kamyon yatırımı avantajını sağlamaktadır. Yeni M40 mo-

del makinenin diğer üstün özellikleri şöyledir: Bom tasarımı ve 

malzemesi  ile daha sağlam ve stabil bom; bom ve kamyon şase 

uzunluklarının optimizasyonu ile daha emniyetli yol sürüşü; 5 

parçalı bom dizaynı ile yüksek erişilebilirlik; ayak açılma mesafesi 

ve şekli ile zor şartlarda kolay kurulum; 125cc x 2 =250cc Rexroth 

Tandem hidrolik pompa  ile daha güçlü beton grubu; yeni elekt-

ronik sistem; beton basıncına göre yük algılama sistemi ile %20 - 

%40 oranında yakıt tasarrufu; yakıt tasarrufu ve daha küçük hid-

rolik yağ tankı dizaynı ile hem ekonomik hem de çevreci makina; 

kumanda kullanım kolaylığı ve kurulum süresi ile operatör dostu.

Betonstar mühendisliği ile gerçekleştirilen yeni M40 model pom-

pa sektörde bir ilk olup, sağladığı avantajlar sayesinde kısa za-

manda büyük ilgi görmüştür. Betonstar, sahadan aldığı talepleri 

ve önerileri,%100 Türk mühendisliği ile harmanlayıp sektöre ye-

nilikler kazandırmaya devam edecektir.

Betonstar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tel : +90 216 4202314 (pbx)

Web: www.betonstar.com

Eposta: info@betonstar.com

BETONSTAR
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20 yıla yakın süredir, beton pompa kiralama, bakım, yedek 

parça ve servis hizmeti veren BMS, EVERDIGM/KORE firma-

sının Türkiye’de tek yetkili mümessili olarak çalışmaya baş-

lamıştır.

25 yıl önce, DAEWOO adı altında, PUTZMEISTER lisansı ile 

beton pompa üretim işine başlayan EVERDIGM firması, 2015 

yılında HYUNDAI bünyesine katılarak daha da güçlenmiştir.

Güney Kore’nin en büyük beton pompa üreticisidir, 21 metreden 

63 metreye kadar bomlu ve sabit beton pompa üretmektedir.

30 yılı aşkın süredir, bu sektörde tecrübe kazanmış ve çalı-

şan elemanların ve çok değerli dost müşterilerimiz desteği 

sonucunda EVERDIGM, 2015 yılında, 25 adet beton pompası-

nı Türkiye’de hizmete vermiştir.

BMS Beton Makina Servis. Ltd. Şti.

Tel: 0212 206 54 00

Web: www.bmsservis.com

Eposta: info@bmsservis.com

BMS/EVERDIGM

1991 yılında kurulan Bormak, Gebze’deki 1200 metrekarelik işye-

rinde, ISO 9001 kalite belgeli olarak beton pompa ve mikserleri 

için yedek parça üretimi ve satışı yapmaktadır. 

Bugün yurtiçi ve yurtdışında hazır beton ve inşaat firmalarına 

hizmet veren Bormak, ürün yelpazesinde, beton pompalarının 

beton sevk sistemi parçaları (boru, dövme kelepçe, dirsek), kau-

çuk uç hortumları, aşınma parçaları, sevk silindirleri ve pistonlar; 

transmikserler için ise kazan makaraları, su pompaları, kumanda 

kutuları gibi kalemler bulunmaktadır. 

Seri üretiminde bulunduğu dövme kelepçe ve beton pompası uç 

hortumlarında yurtiçi ve yurtdışındaki pazar payını her geçen 

gün artıran Bormak, yaptığı yatırımların sonucunu almaktadır. 

BORMAK ENDÜSTRİ MAK. LTD. ŞTİ.

Tel: +90 262 751 22 63-64

Web:  www.bormak.com.tr

Eposta:  info@bormak.com.tr

BORMAK
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Doğuş Teknik Makina, 20 yıllık sektör tecrübesi ile 6 yıldır 

Sermac Beton Pompalarının Türkiye ile birlikte birçok yaban-

cı ülkede distribütörlüğünü üstlenmiş bulunmaktadır.

Talepleri karşılamak için yaptığı çalışmalarda başarının ka-

pısını aralayan Doğuş Teknik Makina, hemen hemen her yıl 

ürün gamını genişleterek yenilenen dünyaya ayak uydurmayı 

başarmıştır.

Gelen tavsiyeler üzerine makinelerinin üzerinde modifikas-

yonlar gerçekleştiren Doğuş Teknik Makina, şimdi çok daha 

kullanışlı çok daha estetik ve müşterilerinin ihtiyacına yönelik 

makineler üretmektedir.

Doğuş Teknik Makina’yı diğer markalardan ayırt eden özelliği 

ise herkesin bildiği gibi Sermac beton pompalarının yüksek 

beton basıncına sahip olmasıdır. Şimdi daha iyisini üreten Do-

ğuş Teknik Makina’nın 5RZ46-Super Light beton pompasının 

yere basan maksimum ağırlığı 32 ton gelmektedir. “5RZ46”,  

sınıfının en hafifi unvanını taşımakta ve bugüne kadar yüksek 

metrajlı makine almak isteyen müşterilerin tam anlamıyla 

göz bebeği haline gelmiştir.

2011 ve 2013 yılları arasında Türkiye pazarına giriş yapmış 

olan başta “5Z38” ve “5RZ46” beton pompası şu anda 

Türkiye’de tercih edilenler arasına girmeyi başarmıştır.

Doğuş Teknik Makina İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti

Tel: +90 212 671 96 40

Web: www.dogusteknikmakina.com

Eposta: info@dogusteknikmakina.com

DOĞUŞ TEKNİK MAKİNA

70 yıl önce Fransa’da Beton ve Çimento kimyasalları üretmek 

amacıyla kurulan CHRYSO’nun merkezi Paris’te bulunmaktadır. 

Dünya genelinde 17 ülkede bulunan grup şirketleri ve fabrikala-

rı ile 70 ülkeye doğrudan satış faaliyetlerini sürdüren CHRYSO 

ülkemizde yaklaşık 20 yıldır üretim yapmaktadır. Müşterilerinin 

kullanımına sunduğu yenilikçi ürünler ile toplamda yılık 250.000 

ton üretim kapasitesine sahip firmanın ülkemizde Kocaeli Dilova-

sı, Trabzon ve Adana’da olmak üzere üç adet fabrikası bulunmak-

tadır. 

Çevreden gelen zararlı etkilere karşı dayanıklı yapılar üretebilmek 

amacı ile beton dayanımı ve dayanıklılığını arttıran ürünler sunan 

CHRYSO, tüm dünyada önemli projelerin başlıca çözüm ortağı 

olmuştur. CHRYSO ülkemizde Avrasya Tüp Geçit Projesi, Yavuz 

Sultan Selim Köprüsü (3.Boğaz Köprüsü), İzmit Körfez Geçiş Köp-

rüsü, Çamlıca Camii gibi betondan 100 senenin üzerinde yüksek 

performans beklenen ve “anıt yapı” olarak adlandırılabilecek 

projelerde tecrübesini kanıtlamıştır. Bu tecrübeyi ayrıca CEN-AL 

Termik Santrali, Ovit Dağı Tüneli ve ülkemizde ilk kez MSS yön-

temi ile “90 metre açıklıklı” kiriş üretimi yapılacak olan hızlı tren 

projeleri gibi “MEGA PROJELERİN” hizmetine sunmaktadır. 

Fransa’dan aldığı Ar-Ge desteği ile birlikte sektörde kendisini ka-

nıtlamış İnşaat ve Kimya Mühendislerinden oluşan kadrosuyla 

şantiyelere teknik destek de sağlamaktadır. Üniversiteler ve mes-

lek odaları ile işbirliği içerisinde seminerler düzenleyerek genç 

mühendislerin gelişimine katkı sunulmaktadır.

CHRYSO-KAT Katkı Mlz. San. ve Tic. A.Ş.
Tel: 0 262 653 52 53

Web: www.chryso.com.tr

CHRYSO 
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2005 yılında 54 hektarlık alanda kurulan, merkezi Çin’de Zhuc-

heng, Shandong’de  bulunan Zhucheng Dongxiao Biotechnology 

Co. Ltd., 5 kıtada istikrarlı uluslararası satışları olan küresel bir 

mısır işleme kuruluşudur.

Kayıtlı sermayesi 11.6 milyon dolar, toplam yatırımı 410 milyon 

dolar, üretim değeri 790 milyon dolar olup, ihracat değeri 200 

milyon doların üzerindedir.

“Beton Priz Geciktiricisi” gıda katkıları, tatlandırıcılar ve besleme 

katkıları, Sodyum Glikonat  (80,000 ton kapasite ), L-Lisin Mono 

HCL ve Lisin Sülfat, Dekstroz Monohidrat, Maltodekstrin, Sıvı Gli-

koz, Sorbitol %70 solüsyon, Eritritol, Süt ürünleri içermeyen kre-

ma ürünlerini kusursuz bir şekilde imal etmektedir.

Üst düzey kalitede priz geciktirici ürününü üreten DONGXIAO , 

Sika Indonesia, Sika Taiwan, Sika South America ve BASF’ nin priz 

geciktiricisi tedarikçisidir.

DONGXIAO, tüm ürünlerinin ihracatında fazladan deneyime sa-

hiptir. Çin’den ürün almak istediğinizde DONGXIAO, makul fiyat-

lar, iyi kalite ve en iyi düzeydeki hizmetleri ile sizin için kusursuz 

bir ortak olacaktır.

Zhucheng Dongxiao Biotechnology Co., Ltd.

Tel: +86-532-85879189-605

Web: www.dxbiotech.com.cn

Eposta: wangchao@dongxiao.net

DONGXIAO

Türkiye’de 2016 itibariyle devreye girecek Euro6 regülasyonu, 

emisyon standartlarının yanısıra ürünlerde de teknolojik yenilik-

leri beraberinde getiriyor. Ford Trucks da 2016 model yılı için çe-

kici, inşaat ve yol serisi araçlarında bir seri yeniliği müşterilerine 

sunarak rekabetteki iddiasını artırıyor. 

Ford Trucks İnşaat serisi, yenilenen tasarıma sahip kabiniyle 

daha fazla konfor sunarken, geliştirilen 420 PS güç ve 2150 Nm 

tork sunan 13lt motoruyla, ağır inşaat şartlarında yüksek perfor-

mans sunuyor.

Beton pompası üstyapısına uygun 6x4 ve 8x4 araçlarını da 

sunmaya başlayan Ford Trucks’ın, tüm inşaat araçları standart 

olarak entegre motor freni; 13lt motorlu araçlarıysa istek üzeri-

ne intarder sistemiyle sunulacak. Ağır inşaat şartlarındaki güç 

gereksinimlerini karşılamaya uygun off-road ve düşük yakıt tü-

ketimi için geliştirilmiş eco sürüş modlarının bulunduğu seride 

opsiyon olarak sunulan otomatik şanzıman ile yüksek konforlu 

bir sürüş imkanı sağlanıyor. Ayrıca, ağır inşaat alanında olası, te-

kerleğin zemine saplanarak patinaja kalması durumunda, aracı 

içinde bulunduğu durumdan salınım yapmasına izin vererek çık-

masını sağlayacak rocking fonksiyonu da otomatik şanzımanla 

sunulan önemli bir özellik olarak öne çıkıyor. 

x4 ağır inşaat serisinin yanısıra, x2 hafif inşaat serisi kabininde 

de yenilikler dikkat çekiyor. Bu seride 9 lt 330 PS gücünde, yine 

entegre motor frenine sahip bir güç ünitesi sunuluyor.  

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş

Tel: 0216 564 72 56

Web: www.ford.com.tr

FORD TRUCKS
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Fore A.Ş., beton test teknolojilerindeki son teknolojik cihazları 

ülkemize, dünya ile aynı zamanda kazandırmaya bu yıl da Sliper 

(Slider Pipe Rheeometer) cihazıyla devam etmektedir. Bilindiği 

gibi beton formasyonlarındaki küçük değişiklikler taze betonun 

pompalanabilme kabiliyetinde çözülmesi güç problemler oluştur-

maktadır. Bu problem Putzmeister firmasından Dr. Knut Kasten 

ve Schleıbınger tarafından geliştirilen taze beton pompalanabil-

me test sistemi olan Sliper cihazı ile çözüme kavuşturulmuştur. 

Sliper sayesinde betonların pompalanabilme kabiliyeti hem la-

boratuvarda hem de şantiyede kontrol edilebilmektedir. Sliper, 

taze betonla doldurulan dikey bir boru sisteminden oluşmaktadır. 

Cihazın çalışma prensibi; borunun içerisindeki basınç sensörleri 

ve de tabandaki piston sayesinde, borunun aşağı ve yukarı hare-

keti ile boru içerisindeki basınç ölçülmektedir. Sistemde aynı za-

manda hareket hızı da kayıt altına alınmaktadır. Artan ağırlıkların 

yerleştirilmesi ile basma basıncı ve hızı sürekli kayıt edilerek, taze 

betonun karakteristik eğrisi raporlanabilmektedir. Sliper’ın beton 

pompalarındaki basınç kayıplarının önceden belirlenebilmesi için 

lisanlı bir hesaplama programı sayesinde planlanan pompa uygu-

lamaları için anında tahmin yapılabilmektedir. Cihaz, Schlebınger 

firması tarafından 2015’in yaz aylarında piyasaya sunulmuştur. 

Fore Test Cihazları A.Ş. olarak, Sliper cihazının özellikle Türki-

ye’deki beton pompalanabilme sorunlarına çok yardımcı olacağı 

düşünülmekle birlikte bu hizmeti Türkiye’ye sunduğu için mutlu-

luk duymaktadır.

Fore Test Cihazları A.Ş.

Tel: 0 312 386 26 76

Web: www.foreas.com

Eposta:  foreas@foreas.com

FORE TEST CİHAZLARI

Taahhüt, enerji ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren GAMA 

HOLDİNG A.Ş.’nin iş makinaları sektöründeki faaliyetleri GAMA 

Ticaret ve Turizm A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

Firmanın, dünyanın önde gelen iş makinaları üreticilerinden biri 

olan Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.’in 

grup şirketleri ile kamyon üstü ve sabit beton pompaları, beton 

dağıtım kuleleri, kule vinçler, mobil vinçler ve ekskavatörlerin, Lon-

king Holdings Limited ile lastik tekerlekli yükleyicilerin, Primetech-

FAE Group ile yol ve orman makinalarının ve Weber Machinentech-

nik GmbH ile kompaktörler, yol kesicileri ve beton vibratörlerinin 

Türkiye’de pazarlanması, satışı ve satış sonrası hizmetleri ile ilgili 

tek yetkili distribütörlük anlaşmaları bulunmaktadır.

Firma, Ankara merkez tesis olmak üzere İstanbul bölge ofisi, İz-

mir, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır satış ve 50’nin üzerinde servis 

noktasıyla Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürdüğü gibi ihra-

cat da yapmaktadır.

GAMA Ticaret, Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni tesisin-

de, iş makinalarının satış, bakım, onarım, makina ve yedek parça 

stok ile sevk hizmetlerinin yanında beton pompaları, mobil vinç 

ve tekerlekli yükleyicilerin montaj faaliyetleri ile kule vinçlerin 

gövde ve bina bağlantı elemanlarının imalat faaliyetlerinde bu-

lunmakta, sektördeki gelişimine paralel olarak buradaki faaliyet-

lerini sürekli olarak geliştirmektir.

GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş.

Tel: 0312 386 26 30

Web: www.gama.com.tr

Eposta: gama.trading@gama.com.tr

GAMA
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GöçMakSan, inşaatçı el aletleriyle başladığı üretim yolculuğunda 

1960 yılından günümüze kadar istikrarlı bir büyüme göstererek, 

sektöründeki global markalardan biri olmuştur. Farklı kapasite 

ve güçte inşaat demiri bükme ve kesme makineleri üreten GMS, 

“Demiri dize getiren güç” sloganıyla yedi kıtada inşaat sektörüne 

ürün ve hizmet sunmaktadır. Yurt içinde satış & servis yapılan-

masının yanında yurt dışındaki distribütörlükleriyle tüm dünyaya 

ürün ve hizmet sunan GöçMakSan, yılların kazandırdığı tecrübe, 

güvenirlilik ve kalitesiyle işlevsel, uzun ömürlü, nitelikli ürünlere 

gururla imza atmaktadır. Geniş ürün yelpazesi, deneyimli kadro-

su, tam kapasite işleyen donanımlı üretim tesisleri ile GMS sek-

törde lider konumdadır. Finansman gücü ve Ar-Ge yatırımları 

sayesinde kullandığı teknolojiyi sürekli geliştiren GöçMakSan, 

yeni makina tasarımları, sektörün nabzını tutan yönetim vizyo-

nuyla her geçen gün büyümeyi sürdürmektedir. GMS, gelecekte 

de marka değerini korumak, kendi alanında sürekli ilerleyen bir 

organizasyon olmak için yenilik üretmeye, yorulmadan çalışmaya 

devam edecektir.

Yeni nesil CNC üniteleri, kaynak robotları gibi gelişmiş üretim 

araçları ve otomasyon sistemi ile üretilen GMS makinaları, CE ve 

diğer uluslararası standartlara uygun olarak üretilir. Üretimin her 

aşamasında kalite kontrolü yapılır. GMS markası taşıyan her ma-

kine uluslararası standartları garanti eder. Bünyesindeki ısıl işlem 

ve toz boya ünitesi ile daha az dışa bağlı üretimi amaçlamaktadır.  

2014 yılında Ar-Ge çalışmaları tamamlanan alçı-sıva ve şap maki-

nesi üretimine de başlayan GMS bu alanda da mevcut kalitesiyle 

hizmet vermeye devam etmek istemektedir.

Göçmaksan Mak. San. Tic. A.Ş.

Tel: 0312 354 26 18

Web: www.gocmaksan.com.tr

Eposta: info@gocmaksan.com

GÖÇMAKSAN

Türkiye’de hazır beton sektörünün en köklü firmalarından biri olan 

Göker A.Ş, 2015 yılında 41. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktadır. 

1974 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi Yücel Erdem tarafından ku-

rulan Göker, Türkiye’de kırk yıldır hazır beton alanında benimsedi-

ği yenilikçi yaklaşımı, ilkeli tavrı ve kalite anlayışıyla her geçen gün 

adından daha çok söz ettirmektedir. Yapı projelerinin en önemli 

bölümü olan betonun üretiminden,kullanımına tüm aşamalarında 

Göker Şirketler Grubu, sunduğu ürünlerle yüksek teknoloji kullanı-

mı, uzman mühendis ve teknisyen kadrosuyla güçlü ve güvenilir bir 

çözüm ortağı olarak öne çıkmaktadır. 

Göker, hizmet verdiği ürün gruplarına her gün yenilerini eklemekte-

dir. Beton santralları, beton pompaları, transmikserler  ve beton fini-

şerlerinden sonra gruba katılan makina kontrol sistemleri ve tünel 

mikserleri ile kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye’de sektörün 

gelişmesine sağladığı katkılarla üstlendiği öncü rol ve biriktirdiği 

deneyim, firmanın uluslararası platformlardaki saygınlığının da re-

ferans noktalarını oluşturmaktadır. Göker Şirketler Grubu aynı za-

manda Türkmenistan’dan Azerbaycan’a, Hollanda’dan Romanya’ya, 

Bulgaristan’dan Belçika’ya, İngiltere’den Rusya’ya, Sibirya’dan Birle-

şik Arap Emirlikleri’ne, Suudi Arabistan’dan  Ekvator Ginesi’ne, Ku-

zey Afrika’dan  Kazakistan’a kadar birçok ülkeye de ürün ihracatı ya-

parak Türkiye’yi uluslararası arenada da başarı ile temsil etmektedir.

Türkiye’nin beton sektöründeki en büyük organizasyonlarından olan 

Beton 2016 Fuarı’na katılan Göker A.Ş, önceki fuarlarda olduğu gibi 

yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkacaktır. Göker, 2015 yılından bu yana 

temsilciliğini yaptığı dünya devi, Liebherr grubunun beton pompa-

larını 41. yılında Türkiye hazır beton sektörü ile buluşturmaktadır.

Göker İş Makinaları San. ve Tic. A.Ş. 

Tel: +90 312 267 09 94

Web: www.goker.com.tr

Eposta: sales1@goker.com.tr

GÖKER
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Gürpom, 1999 yılında yazılmaya başlanan bir başarı öyküsü-

dür. Kendi imalatı ve bunun yanında temsil ettiği uluslararası 

firmaların ürünlerini deneyimli kadrosuyla, beton pompa sek-

törüne servis, yedek parça imalat ve yedek parça temini hiz-

meti vermektedir.

Gürpom, yıllardır süre gelen kalite anlayışını kanıtlamış bir fir-

madır. Gürpom, hedeflerini, kalitenin sürekliliğini sağlamak ve 

müşteri işlerine değer vermek olarak belirlemiştir.

Müşteri memnuniyetini her zaman kendisi için hedef edinen 

Gürpom, yaptığı tüm işlerde garanti ve anında servis güven-

cesi vererek, bundan sonraki faaliyet hayatında da edinmiş ol-

duğu güvenilir, dürüst ve istikrarlı yapısından taviz vermeden 

kalıcı hizmetler vermeye devam etmektedir.

Gürpom İş Makinaları İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Tel: +90 312 395 96 21

Web: www.gurpom.com

E-posta: info@gurpom.com

GÜRPOM İŞ MAKİNALARI 

GÜVEN, 1996 yılında, kaliteden asla ödün vermeyen anlayışıyla 

CEMİL KİRMİT tarafından İskenderun OSB’de 10 dönümlük bir 

alan üzerine kurulmuştur. Firma, hazır beton, çimento, hafriyat 

malzemesi ve her türlü dökme malzeme nakliyesine yönelik, 

yarı römork araç ve araç üstü (kamyon üstü) ekipman üretimini 

gerçekleştirmektedir. GÜVEN’in ürün portföyünde; yarı römork 

araç  ve araç üstü ekipman olarak silobas, damper,damper si-

lobas ve transmixer imalatları bulunmaktadır. Firma, Türkme-

nistan, Rusya, K.Irak, Libya ve Ortadoğu’da silobas üretiminde 

silobas üretiminde pazar lideri olup, diğer ürün çeşitlerinde  

de yapacağı yeni yatırımla beraber pazar liderliğini hedefle-

mektedir. Ayrıca firmanın odaklandığı projeler  daha çok yurt 

dışındaki büyük inşaat projeleri ve yurt içindeki prestijli büyük 

projelerdir. Firma 2015’de tam kapasite üretim gerçekleştirmiş 

olup (600 adet / ürün), 2016 yılında 750 (adet / ürün) üretmeyi 

planlanmaktadır. 2016 yılının son çeyreğinde, mevcut fabrika-

nın yanındaki 10 dönümlük boş araziye 5.000.000 USD’lik yeni 

fabrika yatırımı ile mevcut ürün portföyündeki ürünlere ek ola-

rak, yeni araç üstü ekipman imalatını ve  mevcut üretim kalite-

sini de yükseltmeyi hedeflemektedir. İnşaat firmalarının istediği 

ürünleri hafifletilmiş olarak sunabilmektedir. Böylece taşınabilir 

faydalı yük miktarını artırarak müşterilerinin kazancına extra 

ilaveler yapmaktadır. GÜVEN, 18-20 Şubat Beton Ankara Fuarı 

‘nda özel olarak 3,00 mm DOMEX 700 MC İSVEÇ sacından üre-

tilen 30 m3’lük MILLENIUM – tipi silobasını sergileyecektir.

Güven Mak. San. ve Tic. A.Ş.
Tel: 0326 656 28 49(Pbx)

Web: www.guvenmak.com.tr

Eposta: info@guvenmak.com.tr

GÜVEN 
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HBC-radiomatic Türkiye, 65 yıldan fazla süredir kablosuz ku-

manda üretimi yapan Alman firması HBC-radiomatic ürünle-

rinin satış ve servis hizmetlerini sunmaktadır. Dünya çapında 

lider üreticilerden biri olan HBC-radiomatic, beton pompası 

sektöründe de üreticilerin en çok tercih ettiği marka olmuş-

tur. Bu sektöre ilave olarak kule vinçlerde, iş makinelerinde, 

kamyon üstü vinçlerde, tavan vinçlerinde, vidanjörlerde ve 

daha birçok sektörde HBC-radiomatic kablosuz kumanda 

ürünleri kullanılmaktadır.

HBC-radiomatic ürünlerinde, standart olan otomatik frekans 

seçimi ile frekans karışması yaşanmamaktadır. Yine standart 

bulunan iLOG anahtarı ile el kumandasında arıza olması du-

rumunda, yeni bir el kumandası sadece bu anahtar değiştiri-

lerek devreye alınabilmektedir.

Yeni geliştirilen radiomatic photon modelinde, 6 adede kadar 

kamera görüntüsü, el kumandasına canlı olarak aktarılabil-

mektedir. Böylece görüş mesafesi dışındaki alanlar da kont-

rol sırasında dikkate alınabilmektedir. 

HBC-radiomatic’in bir diğer özelliği ise “data logger ve kul-

lanıcı kart“ ile istenmesi durumunda kumandanın hangi sa-

atte devreye alındığı, hangi hareketin kaç defa yapıldığı gibi 

bilgiler hafızaya alınarak daha sonra bu bilgilerin bluetooth 

üzerinde indirilerek incelenebilmesidir.

HBC-radiomatic Türkiye
Tel: 0312 397 20 44

Web: www.hbcturkiye.com

Eposta: info@hbcturkiye.com       

HBC - RADIOMATIC TÜRKİYE

Hydronix Nem Sensörleri dünyada ilk olarak mikrodalga yöntemiyle 

on-line nem ölçümü gerçekleştiren ve en yaygın dijital nem sensörü-

dür. 50 binin üzerinde uygulama ile 45’i aşkın ülkede değişik uygu-

lamalarda kullanılmaktadır. Beton (hazır beton ve prefabrik), maden, 

döküm, seramik, cam, tahıl, şeker vb. birçok kullanım alanı mevcuttur. 

Mikrodalga nem ölçüm tekniğinin diğer (rezistif, kapasitif, vb.) 

tekniklere göre temel avantajı, sadece nemi oluşturan su miktarı-

na duyarlı olması ve suyun içindeki mineralden etkilenmemesidir. 

Bu sayede her zaman yüksek doğrulukta ölçüm yapar, kalibras-

yon kayması gibi bir durum söz konusu olmaz.

Hydro Mix-VIII özellikleri şöyledir: Sağlam, güvenilir, basit; geliş-

miş dijital teknolojisi sayesinde nemdeki hızlı değişimleri algıla-

yarak (saniyede 25 okuma), mümkün olan en yüksek ölçüm doğ-

ruluğunu yakalar; dahili sıcaklık ölçümü sayesinde, nemi ölçülen 

malzemenin aynı anda sıcaklık bilgisinin de ölçülebilmesi; Nem ve 

sıcaklık için kullanılabilecek 2 adet anolag çıkış (0-10V, 0-20mA, 

4-20mA) ve RS485 haberleşme ile harici otomasyon sistemle-

rine kolay bağlantı; beton mikserinin zorlu ortamına dayanacak 

tasarım ve imalat; sert seramik yüzeyin kaza ile hasar görmesi 

durumunda kolay kısmi değişim; alternatif yöntemler sayesinde 

geniş bir mikser yelpazesine kolay montaj.

Hydro-Probe IV özellikleri ise şöyledir: uygulamaya göre kon-

figürasyon; 0-20mA, 0-10V veya 4-20mA lineer çıkış; PC ile 

RS485/RS232 bağlantı; 16 sensöre kadar network bağlantısı; 

eş-karakterli cihazlar (kolay değişim); dahili sıcaklık kompanzas-

yonu; eşzamanlı sıcaklık değeri gösterimi; dahili ortalama alma 

özelliği; filtre özelliği; alarm; ücretsiz, kullanımı kolay kalibrasyon 

ve konfigürasyon yazılımı.

Mikrohost Sistem

Tel: 0212 438 29 49

Web: www.mikrohost.com, www.nemsensoru.com

E-posta: hydronix@mikrohost.com

HYDRONIX
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IMER-L&T; sektöründe Avrupa’nın önde gelen firmalarından biri 

olan İtalyan IMER Group ile Yüksek Makina Mühendisi Metin Uy-

gur ortaklığında transmikser imalatı amacıyla 2006 Nisan ayında 

Aksaray’da kurulmuştur.

En son teknoloji ile yıllık 2.000 adet transmikser üretim kapasitesi-

ne sahip olan fabrika, çok kısa sürede Türkiye ve Avrupa’nın en bü-

yük transmikser üretim tesisi haline gelmiştir. Tüm transmikserler 

firmanın çevresel titizliği ve ekolojik saygısıyla uyumlu olarak, gü-

rültüyü ve toz çıkışını kısıtlayacak bir biçimde üretilir. Ar-Ge, üretim, 

satış ve SSH birimlerinin etkin ve esnek organizasyonu sayesinde 

müşterilerin gereksinimlerine göre tasarlanır. Satış sonrası servis 

birimi tüm müşterilerin yedek parça ve servis gereksinimlerinin 

derhal karşılanmasını sağlar. Üstün nitelikli, her zaman kendisini 

kaliteye adamış olan personel; güvenilir ve yenilikçi tasarım ile şir-

ketin yüksek etkinlik düzeyine ulaşmasına olanak tanır.  IMER-L&T 

aynı zamanda Mercedes-Benz Türkiye, Ford Otomotiv, Renault ve 

MAN firmaları tarafından onaylanmış üst yapı firmasıdır.

IMER-L&T; yurt dışında çalışan Türk firmalarına ve yabancı inşaat 

firmalarına ihraç kayıtlı olarak kamyona monte edilmiş transmik-

ser avantajını sunmaktadır. Onaylı üst yapı firması olması nede-

niyle satılan kamyonlar tüm dünyada garanti kapsamı dahilinde 

çalışmaktadır. 2015 yılında Ürdün, Cezayir, Filistin, Türkmenistan, 

Kosta Rika, Nijerya, Dubai ve birçok Avrupa ülkesine ihracat ger-

çekleştirilmiştir. 2016 yılının Ocak ayında Euro-6 motorlu kamyon 

üretimine başlanacak olması önemli bir gelişmedir. IMER-L&T, 

2016 yılında da büyük başarılara imza atmaya devam edecektir.

IMER-L&T İş Makinaları A.Ş.

Tel: +90 312 492 17 50

Eposta: info@imer-lt.com.tr

Web: www.imer-lt.com.tr

IMER-L&T

İnovatif ve Ar-Ge çalışmalarına hız veren CIFA S.p.A. 2015 ikinci 

yarısı itibariyle yeni modellerini Avrupa ve Türkiye pazarına sun-

maya başlamıştır. Bu modeller Classic, Steeltech ve Carbotech 

serileri olarak 3 farklı grupta toplanmaktadır. Ana farklılık ise 

pompalama grubunun dizaynının komple değiştirilmesi olmuştur. 

En çarpıcı model ise yeni Steeltech serisi içerisinde yer alan kom-

pakt K42L versiyonu olmuştur. Uzun çalışmalar sonucu ortaya 

çıkan maksimum güvenlik ve minimum gerilmeler ile tasarlanan 

boom yapısı, yüksek kapasiteli yeni pompalama ünitesi ve uzun 

ömürlü düşük maliyetli yedek parçaları yeni versiyonun en dikkat 

çeken özellikleridir.  Tüm CIFA modellerinde Avrupa’da olduğu 

gibi 5 yıl boom garantisi Türkiye’de Karyer-Tatmak güvencesi ile 

sunulmaktadır.

Ayrıca satış sonrası hizmetler ağında yapılan yenilikler ile her 

bölgede minimum iki yetkili servis ile müşterilere Karyer-Tatmak 

kalite ve deneyimi aktarılmaktadır. 6 aylık düzenlenen periyodlar 

ile müşterilere ve teknik servislere verilen teknik eğitimler saye-

sinde beton sektöründeki kalifiye personel sayısını arttırmak he-

deflenmektedir.

Karyer-Tatmak, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak; 1953 

yılından beri süre gelen tecrübelerini yeni teknoloji ile birleştirile-

rek Türkiye’deki hazır beton firmalarına aktarmaktadır. 

Tatmak Forklift ve İstif Mak. San. Tic. A.Ş.

Tel: (0216) 383 60 60 PBX

Eposta: info@karyer-tatmak.com

KARYER TATMAK
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Junjin, dünya pazarlarındaki yükselen grafiğini arttırarak devam 

ediyor. Kanada, Çin, Orta Doğu, Güney Amerika ve Avustralya 

pazarlarında önemli pazar paylarına ulaşan Junjin, son üç yılda 

ortalama yüzde 10 büyüme kaydetti. 

60’tan fazla ülkede bulunan Junjin, dünya çapında 25 bayi ile bü-

yümesini sürdürüyor. Türkiye’de Koluman Otomotiv tarafından 

satış ve satış sonrası hizmeti verilen Junjin beton pompaları, 20 

metreden 63 metreye kadar çok geniş yelpazede ürünleriyle in-

şaat sahalarında görev yapıyor. 

2006 yılından itibaren Junjin ürünleri için Türkiye’de satış ve sa-

tış sonrası hizmeti veren Koluman Otomotiv, Türkiye’nin yanısıra 

Irak, Azerbeycan, Türkmenistan ve bölgedeki daha bir çok ihraç 

pazarlarında da çalışmalarını sürdürüyor. Koluman, güvenilen be-

ton pompası markası Junjin’i geleceğe taşımak, müşteri beklen-

tilerini maksimum düzeyde karşılamak, firma kalite standartlarını 

pompa üretiminde de kullanmak üzere 2012 yılında yerlileştirme 

çalışmalarına da başladı. Bu çalışmalar çerçevesinde fabrika bün-

yesinde 2013 yılında bazı pompa tipleri yerli katkı ile üretilmeye 

başladı. Koluman, geleceğe yönelik olarak bir önemli adım daha 

atarak, yeni bir beton pompası üretim, montaj tesisi kurmayı ve 

kapasiteyi arttırmayı planlanıyor. Söz konusu çalışmalar sayesin-

de Koluman ve Junjin firmaları arasındaki bağlar da günden güne 

güçleniyor. Bu gücün göstergesi, 25, 38,43,47,52 ve 57  metre-

den oluşan ürün gamı ile 2016 yılında fuarlarda boy gösterecek.

Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.

Tel: 0 324 651 00 20 - 300

Web :  www.koluman-otomotiv.com.tr 

KOLUMAN - JUNJIN

1998 yılında kurulmuş olan, ana firmamız Mersan Metal çatı-

sı altında kurulan MRM Beton Santralleri şirketimiz, 2010 yı-

lında Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde 10.000 m2 kapalı 

alanı ile faaliyete başlamıştır.

Üretim yelpazesinde mobil, sabit ve kompakt santral olmak 

üzere kapasitelerine göre birçok farklı model bulundurmak-

tadır. Ayrıca, her türlü özel talebe yanıt verebilecek üretim 

kapasitesine sahiptir. Üretilen santralleri birçok ülkeye sürek-

li olarak başarıyla ihraç etmektedir. Ve yurt içinde bulunan 

referanslarımız da vardır. Diğer yandan, çalıştığı tüm şirket-

lere çözüm ortağı olmaya çalışmıştır ve sürekli olarak onların 

memnuniyetini odak noktası olarak belirlemiştir. Aldığı geri 

bildirimlere önem vererek değerlendirip, bünyesinde bulun-

durduğu Ar-Ge departmanının katkılarıyla yüksek verim ve 

sıfır sorun parolasıyla santrallerini her geçen gün geliştir-

meye devam etmekte ve santrallerin sürekli olarak modern 

kalması için çalışmaktadır. Bünyesinde CE, ISO, TUV, NRMCA, 

Bureau Veritas, Gost-R, SPSC gibi Türkiye ve uluslararası 

alanda kabul gören sertifikaları bulundurmaktadır. 

Sahip olduğu vizyonu ve sertifikasyonları, MRM Beton 

Santralleri’ni kısa zaman içinde tercih edilen bir üretici şirket 

konumuna getirmiştir.

MRM Mekanik Makine Metal İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel: +90 (312) 640 16 70

Web: www.mrmbetonsantralleri.com

Eposta: info@mrmbetonsantralleri.com

MRM BETON SANTRALLERİ
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OKT Trailer, 1983 yılından bu yana, benimsediği misyonu toplam 

kalite felsefesiyle bütünleştirerek, petrol ve kimyasal türevleri, 

inşaat sektörü, beton, agrega ve gıda taşımacılığı gibi alanlarda 

ürettiği karayolu taşıma çözümleriyle, marka sözünün arkasında 

durmayı başarırken, sertifikasyon ve kurumsallaşma süreçlerini 

kalite ve güven çerçevesinde şekillendirerek dünyada adından 

söz ettiren nadir Türk markalarından biri olmuştur.

OKT, araç üstü ve semi treyler damper üretimleri, pek çok ko-

nuda çözüm ortağı olan silobasları ile inşaat sektörüne yönelik 

geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. OKT, 30 yılı aşan tecrübesini; 

ürün gamının kendini sürekli yenileyebilir yapısı, ihtiyaç analizleri 

ile genişleyen ürün ağı, Avrupa standartlarında optimizasyon ve 

standardizasyon faaliyetleriyle bütünleştirerek inşaat malzeme-

leri sanayisinde taşımacılığın en önemli çözüm ortaklarından biri 

olmayı başaran ve kendi alanında teknolojik hakimiyet kurmaya 

en yakın firmalardan biridir.

OKT, Beton 2016 Fuarı’nda katı faz, dökme toz veya granül malze-

melerin taşınması ve boşaltılmasına yönelik, yüksek mukavemet-

li, kendinden şasili silobas semi treyler ürünlerini sergileyecektir.

 

OKT Trailer San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel: (+90) 850 850 1 658 

Web: www.okt-trailer.com

Eposta: info@okt-trailer.com

OKT TRAILER

İtalyan OLI firması 1961 yılından itibaren farklı vibrasyon grup-

ları üzerine çalışmalarını sürdürmüş ve 1980 yılından itibaren 

beton sıkıştırıcı ekipmanlarını ürün grubuna ekleyerek faali-

yetlerini global pazarda sürdürmektedir.

Yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda OLI firması yeni nesil ekono-

mik beton sıkıştırıcı (şişeli vibratör) ünitelerini kullanıcılarının hiz-

metine sunmaktadır. EWO38, EWO50, EWO59, EWO65 farklı şişe 

çaplarına sahip modelleri; dahili konvektöre sahip yüksek frekanslı 

elektronik beton sıkıştırıcı vibratörlerdir. Yüksek frekanslı beton sı-

kıştırma vibratörleri, herhangi bir tek-fazlı şebekeye elektrik prizine 

doğrudan bağlanabilir uygun güç kablosuna entegre edilmiş küçük 

elektronik frekans konvertörü ile donatılmıştır. Bu ürün, yüksek 

performansa, sabit hızlı yüksek devirlere, betonun oluşturabilece-

ği aşınmalara karşı yüksek dirence göre tasarlanmıştır. Konvertör, 

aşırı yüklemeye, yüksek-düşük voltaja, ani elektrik kesintilerine ve 

yüksek sıcaklıklara karşı koruma ile donatılmıştır. Ergonomik tasa-

rım ve hafif (sadece 3kg) yüksek ısıya dayanıklı elektronik kart, özel 

sızdırmazlık sistemi, aşınmaya karşı dayanıklı ve krom kaplamalı 

şişe (EWO50-59-65) 10 metre elektrik kablosu ve 5 metre tek parça 

hortum, güvenli emniyetli kolay taşınabilir olması genel özellikleri 

arasındadır. İstisnasız tüm elektronik kartlar bedelsiz olarak arıza 

durumunda değiştirilmektedir. 

OLI firması genel hizmet politikası; müşterilerinize danışmanlık ya-

pan çabuk çözüm sunan ve bunu sevke hazır stoklarla destekleyen 

bir yaklaşımdır. Ve günümüzde OLI firması 7 adet üretim tesisi ve 

17 adet ticari iştiraki ile endüstriyel vibratör sektöründe global bir 

oyuncudur.

Oli Makina San. Tic. Ltd. Şti.                                                                                                  

Tel: +90 274 333 06 54 

Web: www.olivibra.com

Eposta: wameurasia@wamgroup.com

OLI VIBRA

40 HAZIR BETON   November  - December



ACTIVITIES ETKİNLİKLER

Özbekoğlu 1974 yılında Konya’da kurulmuş ve tüketim ürünleri 

ticareti alanında çalışmaya başlamıştır. Firma, halen faaliyet gös-

terdiği endüstriyel ekipmanlar sektörüne 1992 yılında adım at-

mıştır. Firmanın ana iştigal konusu ise katı akışkanların işlenmesi, 

karıştırılması ve nakli konularında ürün teminidir.

Sektöre ithal ettiği ürünleri pazara sunarak giren Özbekoğlu Ltd. 

Şti. faaliyetlerine 2009 yılında Ankara Temelli’de 18.000 m2 alan 

üzerine kurduğu üretim tesislerinde müşterilerinin ihtiyaçlarına 

yönelik imalat yaparak devam etmektedir.

OZB markası ile pazara sunduğu başlıca ürünler; helezon kon-

veyörler,  filtreler ve aksesuarları, klepeler ve aktüatörleri, mik-

rosviçler, emniyet valfleri, seviye göstergeleri,  hava jetleri, yıldız 

besleyiciler, yükleme körükleri, mikro dozaj üniteleri, kapasitif ve 

mikrodalga nem sensörleri, vibratörler, beton geri dönüşüm üni-

tesi, big bag açma ünitesi ve su dozajlama üniteleridir. 

Özbekoğlu ürünleri doğrudan ve dolaylı ihracatlar ile halen 40 

ülkede kullanılmakta ve müşterilerin beğenisini kazanmaktadır. 

Dünya çapında bir marka olma hedefi doğrultusunda yurtdışı pa-

zarlara açılan Özbekoğlu, Avrupa ve Orta Doğu’da oluşturduğu 

bayi ağı ile ürün ve hizmet kalitesini global pazarda ortaya koyma 

çabasındadır.

Özbekoğlu İth. İhr. İnş. Taah. ve Müh. Ltd. Şti.

Tel: 0 312 472 04 04 

Web: www.ozb.com.tr

Eposta: info@ozb.com.tr

ÖZBEKOĞLU

Erg İnşaat’ın imalat birimi olarak kurulan Pi Makina, 1974’den 

beri ürettiği iş ve inşaat makinaları ile bugün tüm dünyaya 

hizmet vermektedir. Geniş ürün gamı ve yüksek kaliteli servis 

hizmetiyle 40 yılı aşkın süredir iş makinaları alanındaki faa-

liyetleri ve müşterilerin ticari ihtiyaçlarına yönelik sunduğu 

benzersiz çözümlerle Pi Makina dikkate değer başarı göster-

mektedir.

Ankara’da toplam 500.000 m2’lik açık ve kapalı üretim alan-

larına sahip Pi Makina, yaklaşık 1.000 personeli ile bölgesin-

de lider bir kuruluş olarak modern ve yenilikçi birçok iş kolu-

nu aynı çatı altında toplamıştır. Proje, Ar-Ge, Test ve Kalite 

Kontrol Departmanları, CNC işleme, Talaşlı İmalat, Isıl işlem, 

Boyama ve Kumlama merkezleri öne çıkan birimlerdir. Kalite 

politikasının da öngördüğü gibi sürekli iyileştirme yaklaşı-

mıyla gelişmiş teknoloji kullanıp, zamanında ve kaliteli üretim 

yaparak müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır.  

Beton santrallerinden beton pompalarına, kule vinçlerden 

kırma eleme tesislerine, kazıcı yükleyicilerden ekskavatörle-

re güçlü, verimli ve güvenilir iş ve inşaat makinaları ile proje-

nizi tam zamanında ve düşük maliyetlerle tamamlamaktadır. 

Ayrıca satış sonrası hizmetler ile sadece Türkiye’de değil 

dünyanın birçok ülkesinden müşterilerine 7/24 servis ve ye-

dek parça hizmeti sunmaktadır.

Pi Makina Otomotiv İnş. Mak. Paz. İhr. İth. San ve Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0 312 484 08 00  

Web: www.pimakina.com.tr

Eposta: sales@pimakina.com.tr

Pİ MAKİNA
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Türkiye’de, % 50’ye varan pazar payına sahip Putzmeister’in, 

Çerkezköy’de yerleşik dünyanın en modern fabrikasında üret-

tiği yeni nesil beton pompaları, teknolojik üstünlükleri, kullanım 

avantajları ve servis kolaylığı ile sektöre damgasını vurmuştur.

TRDI ayak sistemi ile daha kolay ve hızlı kurulum, daha güvenli 

çalışma ortamı hazırlar, daha hafif kumanda, isteğe bağlı bom hız 

seçimi mükemmel uyumlu bom ayarı, RZ bom açılımı ile daha ko-

lay ve hızlı erişim, esnek bom sayesinde dar alanlara daha rahat 

erişim, geniş tarama alanında optimum çalışma, güvenlik korku-

lukları, daha geniş yürüme yolu ve yüzde otuz daha fazla kullanım 

alanı, betonla temas etmeyen, bakım gerektirmeyen ve şerbet al-

maz kazan emniyet sıviçi ile operatör dostudur.

Boma paralel beton sevk hattı ile bomda daha az oynama, boru 

tutucu kollarında cıvata-somun bağlantısı ile daha az kırılma ris-

ki, cıvata somun bağlantılı şasede daha az çatlama ve daha uzun 

servis ömrü, 3 tip standart dirsek, 2 tip standart çelik kelepçe, 

vidalı tasarım ile daha kolay merkezleme, tüm ayaklarda standart 

silindirler, bakım gerektirmeyen pimler, hızlı ve kolay servis, daha 

kolay akışlı kazan, ayrı ayrı değiştirilebilir kazan ızgara barları, 

içten yataklı ızgara menteşeleri, daha az hidrolik yağ ve ayakla-

ra entegre radyatör ile daha verimli soğutma, renkli ergonomik 

kontrol ekranı, sensörle filtre kontrolü, otomatik kazan ve pompa 

yağlama kontrolü ile servis dostudur.

Fuarda, iki adet mobil ve bir adet çekilir tip beton pompası sergi-

lenecektir.

Putzmeister Makine ve Tic. A.Ş.

Tel: 0282 735 10 00  

Web: www.putzmeister.com.tr

E-posta: info@putzmeister.com.tr

PUTZMEISTER

Scantech, kömür, çimento, mineral, enerji ve beton sektörleri 

için pek çok alanda kullanılabilecek analizörler sağlamaktadır. 

Müşterinin sürecine adapte olmak amacıyla bir çözüm üretmek-

le kalmayıp, iş masraflarını da düşürmeye yardım etmektedir.

Nemin gerçek zamanlı analizi, elementsel kompozisyon ve di-

ğer çeşitli noktalardaki kalite kontrol parametreleri süreç içe-

risinde üstün kalite kontrol imkanı sağlamaktadır. Otuz yıldır, 

Scantech’in analizörleri, bu endüstride standart süreç kontrol 

aletleri olarak kullanılmaktadır.

Scantech, müşterilerine kaliteli ürün ve güçlü destek ağı sağ-

lamak adına araştırma&geliştirmede hizmet veren tecrübeli 

bir teknoloji departmanına sahiptir.

ReadiMoist beton harmanlama tesislerinde kum bunkerinde, 

kum karışıma döküldüğünde nem oranını doğru bir şekilde ölç-

mek amacıyla kullanılmaktadır. Bu durum, doğru dayanıklılık 

seviyesinin ve slamp şartlarının, beton karışımının son halin-

deki nem oranını net bir şekilde kontrol etmeyi sağlamaktadır.

En iyi sonuçlara ulaşabilmek adına, mikrodalga teknolojisi, 

yığın kontrol sistemine nem ölçümü yapmakta ve bu süreçte 

gerçek zamanlı ayarlamalara olanak sağlamaktadır.

Doğru bir biçimde yapılmış kum-nem ölçümü, betonunuzun 

sürekliliğini sağlamakla kalmaz, yığın sürecinizi etkili hale geti-

rerek büyük oranda masraftan kaçınmanıza yardımcı olur.

Scantech    

Tel: +90 (534)2361934

Web: www.scantech.com.au

Eposta: readimoist@gmail.com

SCANTECH 
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Titan, 1997 yılından bu yana yeraltı madencilik ve tünelcilik alan-

larında hizmet vermekte olup üretimini yaptığı Beton Püskürtme 

Makinaları alanında Türkiye’de pazar liderliği konumunu koru-

maktadır. Yeraltı maden ve tünellerde kullanım için tasarlanan 

diğer 4x4 iş makinelerimiz beton mikserleri, beton pompaları, 

damperli kamyonlar, personel taşıyıcılar, ANFO şarj kamyonları, 

vinçli kamyonlar, makas platformlar, yeraltı jumbo deliciler ve se-

petli platformlardan oluşmaktadır. Yukarıda listelenenlere ek ola-

rak 4,5 m3 ve 9,0 m3 kapasiteli beton kovaları ile beton damperi 

imalatlarımız da bulunmaktadır.

Makina imalatlarımız yeraltı maden ve tünellerde çalışmaya uy-

gun olup CE Sertifikalarına ve ROPS & FOPS 2. Seviye sertifika-

larına, 4x4 yürüyüş ve 4 tekerlekten direksiyon sistemi, 2 kişilik 

operatör kabini, 180° dönebilir operatör koltuğu ve powershift 

şanzımana sahiptirler. 

Bunların yanı sıra Titan, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj 

projelerinde kullanılmak üzere kayar kalıp beton finişeri imalatı 

ile hem Türk inşaat sektörüne hem de ihracatları ile uluslararası 

inşaat firmalarına hizmet etmektedir.

Titan Makina, KTI - Beton Soğutma Sistemleri, Robit - Muhafaza 

Borulu Delgi Sistemleri, Jennmar - Yeraltı Madencilik ve Tünel 

Ekipmanları, ITC - Tünel Açma Makinaları, Supanchor - Kendinden 

Delen Bulonlar, Vimatek - Hidrolik Beton Vibratörleri, ThyssenK-

rupp - Kablo Vinçler, Cogemacoustic - Tünel Havalandırma Fan-

ları, JP Jensen - Tünel Havalandırma Fantüpleri’ni Türkiye’de 

temsil etmektedir.

Titan Makina Ltd. Şti.
Tel: +90 312 354 99 77

Web: www.titanltd.com.tr

Eposta: titan@titanltd.com.tr

TİTAN MAKİNA

1969 yılında İtalya Modena’da kurulan WAMGROUP, şu anda dün-

ya çapında 2100 çalışanı, 60 ülkede faaliyeti ve 20 ülkede üretim 

organizasyonu bulunmaktadır.

2008 yılında WamEurasia Makine adıyla Türkiye’de (Kütahya 

1.OSB) 3.000 m2 kapalı alanda faaliyete başlayan WAMGROUP, 

2013 yılında Türkiye organizasyonunu büyütme kararı alarak 

50.000 m2 alan üzerine kurulu 10.000 m2 kapalı tesisini büyüt-

meye devam etmektedir. Yeni alınan yatırım kararları ile beraber 

Türkiye’deki üretim tesisini toplamda 25.000 m2 kapalı alana 

ulaştırmayı hedeflemektedir. Hazır beton tesisleri ekipmanların-

da sektör lideri olan WAMGROUP; Ar-Ge ve inovasyona sürekli 

yatırım yaparak, piyasa gereksinimlerine odaklanarak kullanıcı 

dostu çevreye saygılı ürünler üretmeyi hedeflemektedir. WAM-

GROUP, ürün gamında yer alan çimento silolarında kullanılan Si-

lotop filtre, yeni yılda yeni revizyonlarıyla SİLOTOP R04 modeli 

ile hazır beton sektörüne yeni bir ayrıcalık katmayı hedeflemek-

tedir. Toz ve granül gibi akışkanların elleçlenmesi, filtre edilmesi, 

depolanması, dozajlanması, mix edilmesi ve taşınması konuların-

da geniş ürün yelpazesine sahip olan WAMGROUP, dünya paza-

rında lider konumundadır.

Her geçen saniye gelişen ve değişen 21.yy’da WAMGROUP en 

yüksek kalitede ve rekabetçi fiyat anlayışıyla tasarladığı her ürün 

için seri üretimi benimseyerek dünya pazarında ürün ve hizmet-

lerini tüm müşterilerine sunmayı hedeflemiştir.

WAM Eurasia Makine Sanayi Tic. ve Ltd. Şti.
Tel: +90 274 333 09 26 

Web: www.wamgroup.com, www.wameurasia.com                                                             

Eposta: wameurasia@wamgroup.com

WAMGROUP
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YAPKİM Yapı Kimya Sanayi A.Ş., yapı kimyasalları sektöründe 

yer alan tüm segmentlere hitap eden ürünleri üretip, geliştirip 

ve yenileyerek hep farklı olmayı hedefleyen %100 Türk ser-

mayesiyle kurulmuş olup; 12.000 m2’lik fabrika alanı, 7.000 

m2 kapalı üretim tesisi içerisinde; toz, reçine, likit üretim 

hatlarıyla sektörde yerini alarak Türkiye ekonomisine katkı 

sağlamaktadır. YAPKİM, sektörde en iyi olmayı sürdürmenin 

ürün gamını sürekli geliştirmekten geçtiğinin bilincinde, Ar-Ge 

çalışmalarına önemli bütçeler ayırmaktadır. YAPKİM’in kurum-

sal hedefi, güçlü Ar-Ge ve ileri teknolojiye sahip 3 laboratuvar 

desteğiyle hazırlanan ürünleri, kalite ve ürün standartlarından 

ödün vermeden, güvence ve doğru sistem detayları sunan ya-

pısını ileriye yönelik olarak sürdürmektir.

Beton ve harç katkıları ürün grubunda YAPRHEO markasıyla 

sektöre hizmet veren YAPKİM; TS EN 934-2 standartına uygun 

olarak ürettiği katkıları, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre şekil-

lendirebilen, değişik ürünlerle yeni çözümler sunan bir yapıya 

sahiptir. Türkiye ve dünya pazarını yakından takip ederek fark-

lılık oluşturmak adına Almanya’nın yapı kimyasalları alanında 

söz sahibi bir üniversitesi ile teknoloji alt yapısını oluşturara-

rak, şu an sektöre yeni beton katkıları sunmak adına projeler 

geliştirmektedir. TÜBİTAK ve GYTE destekli bilimsel çalışma-

ları ile gücüne güç katan bir anlayışla takip eden değil, takip 

edilen bir firma olma yolunda ilerlemektedir.
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