






Türkiye Hazır Beton 
Birliği’nin hazır beton sek-
töründe çalışan pompa, 
transmikser ve santral ope-
ratörleri ile laboratuvar tek-
nisyenleri için düzenlediği 
kurslar devam ediyor. Bir 
okul gibi sektörüne eğitim-
li, bilinçli ve kalifiye eleman 
yetiştiren THBB’nin Eylül ve 
Ekim aylarında düzenlediği 
5 kursa 170 kişi katıldı.

4 farklı alanda eğitim veri-
len kurs takviminde 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 illerde 
de kurslar düzenlenecek.

2014 – 2015 eğitimleri süresince Mercedes-Benz Türk A.Ş., 
Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursları’nın Ana Sponso-
ru, Putzmeister Mak. San. Tic. A.Ş. Pompa Operatörleri Kursla-
rı 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 Eği-

tim Yönetmeliğine uygun olarak uzman eğitmenler tarafından 

veriliyor. Her branşta verilen eğitimin ilk konu başlığı ise iş 

güvenliği kuralları esas alınarak çalışma disiplini kazanılması 

olarak belirlenmiştir. 

Pompa ve Transmikser Operatörleri eğitimi için hazırlanan 

ders programında; kullanılan araçların teknik özelliklerinin bi-

linmesi, ileri ve güvenli sürüş tekniklerinin öğrenilmesi, ilkyar-

dım kurallarının öğrenilmesi konuları işlenmektedir. 

Santral Operatörleri eğitimi için hazırlanan ders programında; 

başta kullanılan araçların bakımlarının öğrenilmesi, beton hak-

kında temel bilgiler öğrenilmesi, arıza durumlarının tespitinin 

yapılması ve beton üretimine etki edecek arıza ve yanlış uygu-

lamaların öğrenilmesi konuları hakkında eğitim verilmektedir. 

Laboratuvar Teknisyenleri kursu ders programında; standar-

da uygun beton üretimi yapılması, standarda uygun beton nu-

mune değerlendirmesi 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 ba-

şarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sertifika veril-

mektedir.

Eğitimlerin kontenjan bilgilerine ve başvuru formlarına web 

sitemizden ulaşılabilmektedir. 

Turkish Ready Mixed 

Concrete Association 

trained 170 individuals in  

2 months

The courses organized by Turkish Ready 

Mixed Concrete Association for the pump, 

trans mixer and switchboard operators 

as well as laboratory technicians are still 

ongoing. Turkish Ready Mixed Concrete 

Association, raising well-trained, conscious 

and qualified personnel for the sector just 

like a school, trained 170 individuals in its 

courses on September and October.

ETKİNLİKLER ACTIVITIES

14 HAZIR BETON   September - October







Yeşil Nokta Çevre Ödülleri 

Yarışması’na 19 tesis katıldı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)’nin hazır beton sektörün-
de, doğa ve kentsel çevreyle uyumlu üretim ve hizmetin teş-
viki amacıyla düzenlediği THBB 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülle-
ri Yarışması’na 10 firmanın 19 hazır beton tesisi başvuruda 
bulundu. Yarışmaya başvuran hazır beton tesislerinde  çevre 
mevzuatı ve THBB Çevre Denetim Listesi kriterlerinin yanısıra 
estetik görünüm ve tesisin yeşillendirilmiş olması da gözönün-
de bulundurulacak. Tesislerde yapılacak denetimlerden sonra 
hazırlanacak raporlar, Türkiye Hazır Beton Birliği Çevre Komi-
tesi tarafından değerlendirilerek kazanan tesisler belirlenecek.

Kurulduğu ilk yıllardan bu yana çevre bilinci yüksek bir sektör 
için çalışan Türkiye Hazır Beton Birliği; çevreyle uyumlu üretim 
için ‘Yeşil Nokta Çevre Yarışması’nın 5.’sini düzenledi. THBB’ye 
üye firmaların tesislerinin başvurduğu yarışmada adaylar, çev-
reye duyarlı üretim konusunda A’dan Z’ye denetlenecek.

Yeşil Nokta Çevre Yarışması seçmelerinde, hava kalitesinin ko-
runması, gürültü, atık su kontrolü; akaryakıt, yağ ve kimyasal 
madde yönetimi; katı atık yönetimi ve trafik yönetimi gibi ayrın-
tılı çevre kontrolü unsurları denetlenecek. Tesis denetimlerin-
de ayrıca toz emisyon izni, geri dönüşüm sistemleri gibi husus-
lar da dikkate alınacak. Tesisler oluşturulan denetim ekipleri 
tarafından ziyaret edilecek ve incelemelerde bulunulacak. Ha-
zırlanan raporlar, Türkiye Hazır Beton Birliği Çevre Komitesi 
tarafından değerlendirilerek kazanan tesisler belirlenecek.

KAZANANLAR ERMCO’YA BİLDİRİLECEK

Yarışma başvuruları 1 Ekim 2014 tarihinde sona erdi. Bir firma-
nın en fazla 4 tesis ile katılabildiği yarışmaya, 10 firmadan 19 
hazır beton tesisi başvuruda bulundu. Yarışma Komitesi’nin be-
lirleyeceği 10 tesis arasından ilk 3’e girenler Uluslararası Temsil 
Ödülü alarak Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) tarafından 
da Türkiye’yi temsilen ödüllendirilecek. Bugüne kadar, 1998, 
2001, 2007 ve 2012 yıllarında düzenlenen yarışmalarda, Ulus-
lararası Çevre Temsil Ödülü alan tesisler, Avrupa Hazır Beton 
Birliği tarafından 1998 yılında Lizbon’da, 2001 yılında Berlin’de, 
2007 yılında Sevilla’da ve 2012 yılında Verona’da ödüllendirildi.

Her 3 yılda bir gerçekleştirilen Avrupa Hazır Beton Birliği Kong-

resi bu yıl Türkiye’de THBB ev sahipliğinde 4 – 5 Haziran 2015 
tarihlerinde İstanbul Askeri Müze’de gerçekleşecek. Birlik ola-
rak yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde Türkiye’ye kazandı-
rılan XVII. ERMCO Kongresi’ne Avrupa hazır beton sektörünün 
önemli temsilcileri katılacak. Türkiye ve özellikle hazır beton 
sektörü açısından büyük öneme sahip kongre, 1995 yılında da 
İstanbul’da başarılı bir organizasyonla gerçekleştirilmişti.

Çevre konusunda hassasiyetini her fırsatta ortaya koyan ve bu 
anlamda fark yaratan 
çalışmalara imza atan 
Türkiye Hazır Beton 
Birliği geçtiğimiz yıl 
da, İstanbul’da çevre-
sel sürdürülebilirliğin 
artırılmasını ve doğal 
kaynakların korunma-
sını sağlamak amacıy-
la “Kentsel Dönüşüm 
Projeleri Kapsamında 
Oluşan İnşaat ve Yıkıntı 
Atıklarının Hazır Beton 
Sektöründe Yeniden 
Kullanım Potansiyeli-
nin Araştırılması Ar-Ge 
Projesi”ni hayata geçir-
mişti. İstanbul Kalkın-
ma Ajansı tarafından 
da desteklenen Proje, 
binaların yıkılması so-
nucu ortaya çıkan in-
şaat yıkıntı atıklarının 
hazır beton üretiminde 
hammadde olarak ye-
niden kullanımını teşvik 
ediyor. AR-GE Projesi 
ile dönüşümden elde edilen tüm çıktılar çevreye zarar veren 
atıklar olmak yerine, başka projelerde kullanılacak yapı malze-
mesine dönüştürülüyor.

19 facilities applied to 

THBB’s 5th Green Spot 

Environmental Awards 

Competition

19 ready mixed concrete plants from 10 

companies applied to the 5th Green Spot En-

vironmental Awards Competition organized 

by Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion (THBB) for promoting eco-friendly 

production and service in compliance with 

urbanization principles in the ready mixed 

concrete sector. In addition to the criteria 

of THBB Environmental Inspection List 

and environmental legislation, other factors 

such as esthetical appearance and green 

landscaping of the applying ready mixed 

concrete plants will be considered dur-

ing the assessment process. Reports to be 

prepared after the plant inspections will be 

evaluated by the Environmental Commit-

tee of the Turkish Ready Mixed Concrete 

Association, and then the winners will be 

announced. 

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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