
Beton, insanlık tarihinin geli-
şiminde ve eski medeniyetle-
rin günümüze kadar gelebilen 
eserlerinde önemli bir yere 
sahiptir. Günümüzde çok ge-

niş kullanım alanı olan beton, sudan sonra dünyada en faz-
la tüketilen malzeme haline gelmiştir. Çok ekonomik, üreti-
mi ve kullanımı kolay, uygun kullanımında güvenli, dayanıklı 
ve servis gerektirmeyen, temel yapı mal-
zemesidir.

Türkiye Hazır Beton Birliği olarak, bu de-
ğerli ürünün kaliteli üretimi için 1988 yılın-
dan günümüze kadar özveri ile çalışmala-
rımıza devam etmekteyiz. Biz yola ilk önce 
Türkiye’nin her yerinde hazır beton kulla-
nımında artış sağlanması ve yaygınlaştırıl-
ması için çıkmıştık. Son senelerdeki hedefi-
miz ise Türkiye’nin her yerinde kaliteli ha-
zır beton üretimini sağlamak. Betonda ka-
lite denetimleri için Birliğimiz tarafından 
1995 yılında Türkiye’de sektörel özdeneti-
min ilk örneklerinden biri olan Kalite Gü-
vence Sistemi (KGS) kurulmuştur. Deprem 
kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde kalite-
li yapı malzemesi üretiminin sağlanması-
nı hedefleyen KGS, güvenilirlik, tarafsızlık, 
gizlilik, bağımsızlık ve profesyonel çalışma 
prensiplerini kendisine ilke edinmiştir. KGS, 
tesisleri her yıl sistem denetimi ve ayrıca yılda en az 3 kez ha-
bersiz olarak ürün denetimiyle, titizlikle denetimden geçir-
mektedir. Bu denetimler ürünlerin standartlara uygunluğunu 
ve ürün-hizmet kalitesinin devamlılığını temin eden bir kalite 
yönetimi anlayışının yerleşmesini de sağlamaktadır. Ülkemiz-
de kaliteli beton üretimini sağlamak için 2007 yılında akredi-
te ve örnek bir Yapı Malzemeleri Laboratuvarı kurduk. Labora-

tuvarda, tüm beton, çimento, agrega, su, uçucu kül ve kimya-
sal katkı deneyleri yapılmakta ve kalibrasyon hizmetleri veril-
mektedir. Yapı Malzemeleri Laboratuvarı başta THBB üyeleri 
olmak üzere, tüm sektöre ve inşaatçılara hizmet vermektedir.

Bu yıl kuruluşunun 25. yılını kutlayacak olan Birliğimiz, kuruldu-
ğu günden itibaren betonun sadece yaygın kullanımı ve kalitesi 
için değil, üretilen bilgi ve deneyimi çeşitli kanallarla hazır beton 
sektörüne, inşaat sektörüne ve halka aktarmaya çalışıyor. Dü-

zenlenen seminerler, fuar ve kongreler, 
mesleki eğitim kursları, bilgilendirici bro-
şürler ve dergimiz ile sektörün bilgi biri-
kimini her geçen gün bir adım daha ileri 
taşımaktayız.

1988 yılından günümüze; çevreye duy-
duğumuz sorumlulukla “Yeşil Nok-
ta Çevre Ödülleri” insana verdiğimiz 
değer ile de “Mavi Baret İş Güvenliği 
Ödülleri” ile sektörde farkındalık yarat-
mayı vazife edindik. Yaşama değer ka-
tandır, şehrin güzelliği ve kimliğidir: Mi-
mari dedik ve bu görüşle dört yılda bir 
betonu mimaride en güzel kullanan mi-
marları düzenlediğimiz “THBB Mimar-
lık Ödülleri” ile ödüllendirdik.

Hazır Beton sektörünün kaliteden du-
rabiliteye, betonla ilgili bilgilerin payla-
şılmasında zemin oluşturan Kongremi-

zi de 25. Yılımızda beşinci kez düzenliyor olmanın sevincini 
yaşamaktayız.  İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleyeceğimiz 
Kongre 21- 23 Şubat, Fuar ise 21-24 Şubat tarihlerinde ger-
çekleştirilecek. Fuarımız’da sektörün son teknolojik ürünle-
ri ziyaretçiler tarafından gezilebilecek. Bu vesile ile tüm üye-
lerimizi, iş ortaklarımızı, öğrencilerimizi ve sektör temsilcile-
rini Beton 2013 Kongre ve Fuarına katılmaya davet ediyoruz.

We’ve been tracking 
quality concrete for 25 

years

Our Association that will celebrate its 25th 

anniversary of its establishment this year 

has been trying not only the widespread 

utilization and quality of concrete but also 

transferring the produced knowledge and 

experience through various channels to the 

ready mixed concrete sector, construction 

sector, and the public as of  the day on which 

it was incorporated. With the seminars, fairs, 

congresses, vocational training courses, in-

formative brochures, and our magazine, we 

are carrying the knowledge accumulation of 

the sector one step forward each passing day. 
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