
XVII. ERMCO Kongresi

hazırlıkları devam Ediyor

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve 

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) işbirli-

ği ile 4-5 Haziran 2015 tarihlerinde İstan-

bul Askeri Müze’de düzenlenecek olan 

XVII. ERMCO Kongresi hazırlıkları devam 

ediyor.

Akademisyen ve araştırmacıların yoğun 

ilgi gösterdiği 17. ERMCO Kongresi’ne 

100’ün üzerinde bildiri özeti geldi. Ge-

len bildiri özetleri yapılacak Bilim Kurulu 

toplantısında değerlendirildikten sonra 

seçilen makalelerin yazarlarına bilgi veri-

lecek. Özel makaleler hariç seçilen maka-

lelerin en fazla 4 sayfa olacak şekilde en 

geç 15 Şubat 2014’e kadar teslim edilmesi 

gerekiyor.

Türkiye, ERMCO Kongresi’ne 2. kez 

ev sahipliği yapıyor

1991 yılından bu yana ERMCO’nun üye-

si olan Türkiye Hazır Beton Birliği, 

ERMCO’nun 11. Kongresi’ni 1995 yılında 

İstanbul’da, başarılı bir organizasyon ile gerçekleştirmişti. 

THBB, 1998 yılında Antalya’da yapılan ERMCO Yönetim Ku-

rulu Toplantısı ve Teknik Komite Toplan-

tılarına, 2005 yılında ise İstanbul’da ya-

pılan ERMCO Temsilciler Toplantısı’na ev 

sahipliği yaparak ülkemizi en iyi şekilde 

temsil etmişti. 

1995 yılında İstanbul’da başarıyla ger-

çekleştirilen kongreden sonra, XVII. 

ERMCO Kongresi yine Türkiye Hazır Be-

ton Birliği’yle işbirliği içinde İstanbul’da 

düzenlenecek. Böylece Türkiye 2. kez 

ERMCO Kongresi’ne ev sahipliği ya-

pacak. ERMCO ailesi 20 yılın ardından 

Türkiye’nin gelişiminde betonun artan 

önemini değerlendirmek amacıyla 4-5 

Haziran 2015 tarihlerinde İstanbul Askeri 

Müze’de buluşacak.

XVII. ERMCO Kongresi’nde 4 farklı otu-

rum gerçekleştirilecek. Bu oturum başlık-

ları ise şöyle; “Beton çözümlerinin sürdü-

rülebilirliği”, “Beton toplumumuzu inşa 

eder”, “Beton üretimi ve kullanımındaki 

gelişmeler”, “Pazarlama ve yönetim”.

Kongre ile eş zamanlı olarak betonun üretimine ve test edil-

mesine yönelik malzemelerin, ürünlerin ve 

ekipmanların sunulduğu bir sergi de dü-

zenlenecek.

Kongre dili İngilizce olacak. Sunumlar İngi-

lizce veya Türkçe olarak yapılacak, Türkçe 

sunumlar eş zamanlı olarak İngilizce’ye 

çevrilecek.

XVII. ERMCO Kongresi ile ilgili gelişmele-

ri www.ermco2015.com ve www.thbb.org 

adreslerinden takip edebilirsiniz.

The preparations for  

XVII. ERMCO Congress 

are ongoing 

The preparations for the XVII. ERMCO 

Congress, which will be organized  

in Istanbul Military Museum on June  

4th – 5th, 2015 with the cooperation 

between the European Ready Mixed 

Concrete Organization (ERMCO) and 

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion (THBB), are still ongoing. 

The academicians and researchers paid 

utmost interest to the 17th ERMCO 

Congress and sent over 100 abstracts. 

The received abstracts will be assessed in 

the upcoming Science Committee meet-

ing, and then the authors of the chosen 

articles will be informed. Except for the 

special articles, the chosen articles must 

be maximum 4-page long and delivered 

no later than February 15th, 2014.
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Türkiye Hazır Beton Birliği’nin ha-

zır beton sektöründe çalışan pompa, 

transmikser ve santral operatörleri ile 

laboratuvar teknisyenleri için düzenle-

diği kurslar devam ediyor. Bir okul gibi 

sektörüne eğitimli, bilinçli ve kalifiye 

eleman yetiştiren THBB’nin Eylül, Ekim, 

Kasım ve Aralık aylarında düzenlediği 11 

kursa 320 kişi katıldı.

4 farklı alanda eğitim verilen kurs takvi-

minde pompa operatörleri için 5, trans-

mikser operatörleri için 12, laboratuvar 

teknisyenleri için 4, santral operatörleri 

için ise 3 eğitim düzenlenecek. Eğitimler 

İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon olmak 

üzere 4 farklı ilimizde gerçekleştirilecek. 

Ayrıca, talepler doğrultusunda diğer il-

lerde de kurslar düzenlenecek.

2014 – 2015 eğitimleri süresince 

Mercedes-Benz Türk A.Ş., Pompa ve 

Transmikser Operatörleri Kursları’nın 

Ana Sponsoru, Putzmeister Mak. San. Tic. A.Ş. Pompa Ope-

ratörleri Kursları Sponsoru ve Özbekoğlu İth. İhr. İnş. Taah. 

ve Müh. Ltd. Şti. ile WAM EurAsia Makine 

Sanayi, Santral Operatörleri Kursları’nın 

Sponsoru, BASF ve Sika ise Laboratuvar 

Teknisyenleri Kursu Sponsoru olarak 

THBB eğitimlerine destek verecek.

THBB tarafından düzenlenen eğitimler 

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği-

ne uygun olarak uzman eğitmenler ta-

rafından veriliyor. Her branşta verilen 

eğitimin ilk konu başlığı ise iş güvenliği 

kuralları esas alınarak çalışma disiplini 

kazanılması olarak belirlenmiştir. 

Pompa ve Transmikser Operatörleri eği-

timi için hazırlanan ders programında; 

kullanılan araçların teknik özelliklerinin 

bilinmesi, ileri ve güvenli sürüş teknikle-

rinin öğrenilmesi, ilkyardım kurallarının 

öğrenilmesi konuları işlenmektedir. 

Santral Operatörleri eğitimi için hazırla-

nan ders programında; başta kullanılan 

araçların bakımlarının öğrenilmesi, be-

ton hakkında temel bilgiler öğrenilmesi, arıza durumlarının 

THBB trainings welcomed 

320 people in 4 months

The courses organized by Turkish Ready 

Mixed Concrete Association for those 

engaged in the ready mixed concrete busi-

ness such as pump, trans mixer and plant 

operators are still ongoing. THBB raises 

qualified, conscious and trained person-

nel for the sector, just like a school; 320 

people attended 11 courses held by THBB 

on September, October, November and 

December.

According to the course schedule, which 

will contain training sessions in 4 differ-

ent fields, there will be 5 courses for pump 

operators, 12 for trans mixer operators, 4 for 

laboratory technicians and 3 for plant opera-

tors. The training sessions will be held in 4 

different provinces, namely Istanbul, Izmir, 

Ankara and Trabzon. Furthermore, more 

courses may be organized  in other cities 

upon request. 
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Türkiye Hazır Beton Birliği 

Avrupa Hazır Beton Birliği Yönetiminde

Hazır betonda 23 yıl bo-
yunca Avrupa standart-
larını ülkemize taşıyan 
Türkiye Hazır Beton Bir-
liği (THBB), şimdi Avrupa 
hazır beton sektöründe 
son sözü söylemeye ha-
zırlanıyor. THBB Yönetim 
Kurulu Başkanı Yavuz 
Işık, 4 Kasım 2014 tarihin-
de Belçika’da gerçekleşti-
rilen Avrupa Hazır Beton 
Birliği Yönetim Kurulu 
toplantısında Başkanlık 

Komitesi üyeliğine seçildi. 

Türkiye Hazır Beton Birliği, 1991 yılında Avrupa Hazır Beton Bir-
liği (ERMCO)’nun tam üyesi oldu. Aradan geçen 23 yıl boyunca 
Avrupa standartlarını Türkiye’ye taşıdı. 

1967 yılında kurulan ERMCO (Avrupa Hazır Beton Birliği) hazır 
beton alanındaki en büyük uluslararası kuruluş. Üye ülkeler 
arasındaki üretim, standart, kalite,  teknolojik yenilikler gibi 
konulara ilişkin işbirliğini teşvik edip, pekiştirerek hazır beton 
sektörünün gelişmesini sağlayan ERMCO aynı zamanda, söz 
konusu ülkeler arasında diğer alanlarda da yakınlaşma ve iş-
birliği olanaklarının doğmasına zemin hazırlıyor.

THBB, üyesi olduğu 23 yıl boyunca ilk kez, ERMCO politika-
larının oluşmasında çok önemli bir yeri bulunan Başkanlık 
Komitesi’ne dahil edildi. Böylece THBB Yönetim Kurulu Başka-
nı Yavuz Işık Türkiye’yi ve THBB’yi temsilen sektörün dünyada-
ki en önemli kuruluşu olan ERMCO’da Başkanlık Komitesi’nde 
görev alarak, politikaların oluşturulmasında daha etkili olacak.

Yaşanan bu olumlu gelişmeyi değerlendiren THBB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yavuz Işık; “Çeyrek asırdır, ülkemizde kaliteli beto-
nun üretilmesi ve kullanılması için üyelerimiz ile el ele vererek öz-
veriyle çalışıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda Ülkemizi Avrupa’da 
hak ettiği seviyelere taşıdık. Bundan sonra da, sektörümüzü hem 
yurt içinde hem de Avrupa’da çok daha ilerilere taşımak için ça-
lışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Avrupa’da elde ettiğimiz 
bu başarının tüm THBB üyesi firmaların başarısı olduğunu tekrar 
hatırlatır, tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunarım” dedi.

THBB, yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde son olarak, 

Avrupa Hazır Beton Birliği 2015 Kongresi’ni de Türkiye’ye ka-

zandırdı. THBB tarafından düzenlenecek olan ERMCO 2015 

(Avrupa Hazır Beton Birliği) Kongresi’nin hazırlıkları son sürat 

devam ediyor. Her 3 yılda 

bir gerçekleştirilen ERM-

CO Kongresi Türkiye’de 

4 – 5 Haziran 2015 tarih-

lerinde İstanbul Askeri 

Müze’de düzenlenecek. 

Kongreye Avrupa hazır 

beton sektörünün önem-

li temsilcileri katılacak.

İlk hazır beton tesisi 

ile 1976 yılında tanışan 

Türkiye’de, hazır beton 

sektörü diğer ülkelerle 

karşılaştırıldığında ol-

dukça yeni. Almanya, 

hazır betonun ilk olarak 

üretildiği ülke ve bundan 

yaklaşık 100 yıl önce ha-

zır beton endüstrisi ku-

ruldu. Türkiye Hazır Beton Birliği, kurulduğu 1988 yılından gü-

nümüze hazır beton sektörüne getirdiği standartlar sayesinde 

birçok başarıya imza attı. Bu başarıların en önemlilerinden biri 

hazır beton üretim miktarı. Türkiye, üretimde son beş yıldır 

Avrupa’da birinci, dünyada ise Çin ve ABD’den sonra üçüncü 

sırada yer alıyor. Avrupa Birliği üye ülkelerinin ürettiği beton 

145 milyon metreküpken Türkiye tek başına 110 milyon metre-

küp üretime sahip. 

Turkish Ready Mixed 

Concrete Association is on 

the board of the European 

Ready Mixed Concrete 

Organization

Having been carrying the European 

standards on ready mixed concrete to our 

country for the last 23 years, Turkish Ready 

Mixed Concrete Association is now prepar-

ing to have the last word in the European 

ready mixed concrete sector. The Chairman 

of the Board of THBB Yavuz Işık was 

elected as a member of Presiding Commit-

tee at the Board meeting of the European 

Ready Mixed Concrete Association, held in 

Belgium on November 4th, 2014.
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