
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl 
Birliğimizin 25. kuruluş yılını 
kutladık. Ülkemizde depreme 
dayanıklı yapılaşma için kalite-
li beton üretiminin temellerini 
atan ve bu yapıyı inşa eden bir 
kurum olarak büyük bir sorum-

luluk taşıyoruz. Çeyrek asrın getirdiği tecrübeyle ve sosyal so-
rumluluk bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Bu yıl da çok önemli çalışmalara odaklandık. Birliğimizin kurul-
duğu ilk yıllardan bu yana sektörümüzün çevre bilincini yük-
seltmek için çalışıyoruz. Bu amaçla, hazır beton sektöründe 
doğa ve kentsel çevreyle uyumlu üretim için düzenlediğimiz 
“Yeşil Nokta Çevre Yarışması”nın 5.sini bu yıl gerçekleştiri-
yoruz. Yarışma için çalışmalara başladık ve ilk duyurumuzu 
yaptık. Yarışmaya katılan 10 tesise “Ye-
şil Nokta Çevre Ödülü” verilecek. Ya-
rışmada ilk 3’e girenler ise Avrupa Ha-
zır Beton Birliği (ERMCO) tarafından 
Türkiye’yi temsilen ödüllendirilecek.

Bugüne kadar, beton konusunda yeni 
gelişmeleri paylaşmak, sektörümü-
ze ekipman ve hizmet sunan firmaları 
sektörümüzle buluşturmak için birçok 
etkinlik düzenledik. 7. kez hazır beton, 
agrega ve inşaat sektörlerini buluş-
turacağımız Beton 2015 Fuarı’nın ça-
lışmalarına başladık. Fuarımızı 19-21 
Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. 

Uluslararası alanda da ülkemizi ve 
sektörümüzü başarıyla temsil etmeye 
devam ediyoruz. 15. ERMCO (Avrupa 
Hazır Beton Birliği) Kongresi’ne önü-
müzdeki yıl  ev sahipliği yapacağız. 
Kongre için hazırlıklarımız tüm hızıyla 

devam ediyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen ERMCO Temsilciler 
Toplantısı’na Yönetim Kurulu üyelerimizden oluşan bir heyetle 
katıldık. 4 – 5 Haziran 2015’te İstanbul Askeri Müze’de yapaca-
ğımız ERMCO 2015 Kongresi organizasyonu ile ilgili bir sunum 
yaptık. Kongreyi bugünlerde duyuruyoruz. Hazır beton sektö-
rü açısından büyük öneme sahip bu kongreye, dünya çapında 
hazır beton sektörünün temsilcileri katılacak. 20 yıl sonra bir 
kez daha ülkemize kazandırdığımız bu organizasyonu yine ba-
şarıyla düzenleyerek ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.

Kaliteli beton üretimini sağlamak için 2007 yılında kurduğu-
muz Yapı Malzemeleri Laboratuvarımızda, fiziksel ve kimyasal 
deneyleri yapıyor ve kalibrasyon hizmetleri veriyoruz. YTÜ 
Teknokent’ine taşıdığımız Laboratuvarımızda 3. Köprü gibi 
önemli projelerin deneylerini yapmanın yanı sıra kentsel dö-
nüşüm atıklarının geri dönüşümü gibi örnek Ar-Ge projelerine 

imza atıyoruz. Buradan sizlerle paylaş-
mak istediğimiz bir projemiz daha var. 
İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan aldığı-
mız onayla İstanbul’da olası afetlerde 
arama – kurtarma ekibi oluşturmak 
üzere bir projeye başlıyoruz. Böylece, 
depreme dayanıklı yapılaşmaya en bü-
yük katkıyı sunan Birliğimiz, olası afet-
lerde arama - kurtarma çalışmalarına 
katılarak önemli bir sosyal sorumluluk 
görevini yerine getirecek.

1995 yılında kurduğumuz KGS - Kalite 
Güvence Sistemi, hazır beton sektörü-
nün kalite bilinci yüksek bir sektör ol-
masında önemli bir rol oynamıştır. Önü-
müzdeki yıl Kalite Güvence Sistemi’nin 
20. kuruluş yıldönümünü kutlayacağız.

Düzenleyeceğimiz etkinliklere ilgi ve 
desteğinizi bekliyor, çalışmalarımızın 
ülkemize, sektörümüze ve üyelerimize 
faydalı olması temenni ediyorum.

Sosyal Sorumluluk Bilinciyle 
Çalışıyoruz
Yavuz Işık
THBB Yönetim Kurulu Başkanı
President

We aware of our social 
responsibility while 

working

As you know, we celebrated the 25th year of our 

Association last year. As an institution that lays 

the foundations of quality concrete production 

for earthquake resistant structuring and build 

this structure, we are under great responsibil-

ity. We carry on our works with experience of 

a quarter-century and under the scope of social 

responsibility.

We focused on significantly important works this 

year as well. Since the foundation of our associa-

tion, we have been working to raise environmen-

tal awareness in our sector. In parallel with such 

purpose, we are holding the 5th “Green Spot 

Environmental Competition”, which we organize 

for natural and eco-compliant production in the 

ready mixed concrete sector. 
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