
Yıllar ne de hızlı geçiyor, Tür-

kiye Hazır Beton Birliği olarak 

düzenlediğimiz ilk Kongre ve 

Fuar’ı 2004 yılında gerçek-

leştirmiştik. Bu sene ise edin-

diğimiz bilgi, birikim ve deneyimlerle Kongre ve Fuarı’mızın 

4.’sünü düzenledik. Her bir Kongre ve Fuarımıza heyecanla 

hazırlandık fakat bu sefer heyecanımız daha da yüksekti. Ne-

deni ise bu yılki kongreyi akademik ça-

lışmaları, kongre organizasyonu, kitap 

ve makaleleri ile sektörümüze değerli 

katkıları bulunan sevgili hocamız Prof. 

Dr. Süheyl Akman onuruna düzenlemiş 

olmamızdı.

19’u Çağrılı olmak üzere toplamda 

60 bildirinin sunulduğu Kongremizin 

hazırlanmasında emeği geçen, bildi-

rileri hazırlayıp bizlerle paylaşan tüm 

hocalarımıza ve arkadaşlarımıza bir 

kez daha teşekkürlerimizi sunarız. 21 

Şubat’ta başlayan ve 23 Şubat’ta ka-

panışını yaptığımız Kongremize 544 

kişi katılmıştır. Bu arada belirtmek is-

terim ki Kongremizde sunulan çağrılı 

bildiriler ve araştırma bildirileri, sek-

törümüz için başvuru kaynağı olması 

amacıyla 2 kitap olarak hazırlanmıştır. 

Beton 2013 Fuarı’na katılarak, sektör-

lerindeki teknolojik yenilikleri bizlere 

sunan tüm firmalara da Fuarımıza renk 

kattıkları için teşekkürlerimizi sunarız. 

21 Şubat’ta kapılarını açan Fuarımız 24 Şubat tarihine kadar 

ziyaretçilerini ağırlamıştır. Çimento, beton, yapı kimyasalları, 

araç üreticileri, üst yapı üreticileri olmak üzere sektörümü-

zün çeşitli kollarında faaliyet gösteren 81 firmanın katıldığı 

Beton 2013 Fuarı’na 15 binin üzerinde ziyaretçi katılmıştır. 

Beton 2013’ün ardından ise ERMCO 2015 (Avrupa Hazır Beton 

Birliği) Kongresi’nin çalışmalarına başlayacağımızı sizlerle pay-

laşmak isteriz.  Avrupa’nın farklı şehirlerinden 64 delegenin 

katılacağı bu büyük organizasyonda sizlerle tekrar buluşmayı 

diliyoruz. 1991 yılından bu yana ERMCO’nun üyesi olan Türkiye 

Hazır Beton Birliği, ERMCO’nun 11. kong-

resini 1995 yılında İstanbul’da, başarılı 

bir organizasyon ile gerçekleştirmiştir. 

THBB, 1998 yılında Antalya’da yapılan 

ERMCO Yönetim Kurulu Toplantısı ve 

Teknik Komite Toplantılarına, 2005 yı-

lında İstanbul’da yapılan ERMCO Tem-

silciler Toplantısı’na ev sahipliği yaparak 

ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. 

Türkiye Hazır Beton Birliği olarak, 

sektörümüzün gelişimi, ilerlemesi ve 

büyümesi için büyük bir aşk ile çalışı-

yoruz. Hazır beton sektörü için attığı-

mız her bir tohumun meyvelerini ise 

zaman içinde toplamanın gururunu 

yaşıyoruz. Birlik olarak 25 yıldır ülke-

mizde üretilen betonun kalitesini art-

tırmayı, nihai tüketiciyi bilinçlendirme-

yi ve sektörümüzde var olan sorunları 

çözmeyi kendimize görev edindik.  Bu 

zorlu yolda bizimle yürüyen tüm üyele-

rimize bizimle bir oldukları için teşek-

kür ederken, Birliğimizin çatısı altında 

kaliteli hazır beton üretecek tüm firmaları da kucaklamaktan 

mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim.

After Beton 2013

How fast the years are passing. We held the first 

Congress and Fair as Turkish Ready Mixed Con-

crete Association in 2004. This year we organized 

our Congress and Fair for the 4th time through 

the knowledge and experience we have compiled. 

We prepared for each of our Congress and Fair 

in excitement but this time our excitement was 

higher. It was because of the fact that we held 

the congress organization in honour of Prof. Dr. 

Süheyl Akman, our dear lecturer, who provided 

our sector with valuable contributions thanks to 

his academic works, congress organization, and 

books and articles.

We are thankful to our lecturers who laboured 

for the preparations of our Congress where total 

60 papers were presented, 19 of which were upon 

invitation, and to our lecturers and friends who 

prepared the papers and shared with us. 544 

persons took part in our Congress that started on 

21 February and closed on 23 February. 
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