
En basit tanımıyla çevre, in-

sanların ve diğer canlıların 

yaşama ortamını oluşturan 

hava, su ve topraktır. Çevre, 

yaşam alanımızdır ve nesilden 

nesile emanet edilecek bir mirastır. 5 Haziran günü de Dün-

ya Çevre Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladık. Çevre ve Şehir-

cilik Bakanlığımız da en çevreci firmaları belirleyerek ödüllen-

dirildi.

Türkiye Hazır Beton Birliği olarak, çevreye duyarlı üyelere sa-

hibiz ve bununla da gurur duyuyoruz. Çevreye olan sorumlu-

luğumuzu yerine getirmek için ise 1998 yılından itibaren Yeşil 

Nokta Çevre Ödülleri Yarışması ile çevreye en duyarlı üretim 

yapan üye tesislerimizi ödüllendiriyoruz. 2012 yılında dördün-

cüsünü düzenlediğimiz Yeşil Nokta Çevre Ödüllerini Haziran 

ayı içerisinde düzenlediğimiz bir törenle sahiplerine verdik. 

Çevre Kriterleri, Birliğimizin en önemli üyelik koşullarından 

biri. Tüm üyelerimiz THBB Çevre Denetim Listesi’ne göre üre-

tim yapmaktadır. Bugün üyelerimiz hem kalite standartlarına 

uygun üretim yapmak hem çevreye duyarlı teknolojileri kul-

lanmak ve bunların sürekliliğini sağlamak için sektördeki di-

ğer birçok firmada bulunmayan sistemlere sahipler.

Yeşil Nokta Çevre Ödülleri Yarışması seçmelerinde, yarışma-

ya katılan hazır beton tesislerinin sadece temizliği, estetik gö-

rünümü ve yeşillendirilmiş olması göz önünde bulundurulma-

dı. THBB Çevre Denetim Listesi’nde yer alan hava kalitesinin 

korunması, gürültü, atık su kontrolü; akaryakıt, yağ ve kimya-

sal madde yönetimi; katı atık yönetimi ve trafik yönetimi gibi 

ayrıntılı çevre kontrolü unsurlarının yanı sıra tesisin Kalite Gü-

vence Sistemi (KGS)’ne dahil olup olmaması, toz emisyon izni, 

geri dönüşüm sistemleri gibi hususlar tesis denetimlerinde 

dikkate alındı. Tesisler oluşturulan denetim ekipleri tarafın-

dan ziyaret edildi ve incelemelerde bulunuldu. Hazırlanan ra-

porlar, Türkiye Hazır Be-

ton Birliği Çevre Komitesi 

tarafından değerlendirile-

rek kazanan tesisler belir-

lendi. Yarışmada ödül ka-

zanan tesisler, THBB üye-

lik koşullarının ötesinde 

çevreye duyarlı örnek ça-

lışmalar yaparak öne çı-

kan tesisler.

Bu vesile ile 4. Ye-

şil Nokta Çevre Ödülle-

ri Yarışması’na katılan bü-

tün üyelerimize duyar-

lı yaklaşımlarından dolayı 

teşekkür ediyor, yarışma-

da ödül kazanan tüm ha-

zır beton tesislerini kut-

luyorum. 4. Yeşil Nokta 

Çevre Ödülleri’ne değer-

li katkılarından dolayı İş 

Sağlığı Güvenliği ve Çevre 

Komitesi’ne ve Denetçile-

re teşekkür ediyorum.

Tüm sanayicilerden, 

ürünlerini üretirken nasıl 

daha çevreci faaliyetlerde bulunacaklarını belirlemeleri için 

araştırma ve geliştirme yapmalarını diliyorum. Unutulmama-

lı ki, çevreyi kirletmek bir anlamda çocuklarımıza, torunlarımı-

za bırakacağımız mirasa ihanet etmektir. Daha yeşil bir dün-

ya için neler yapılabilir, neler yapabiliriz diye düşüneceğimiz 

platformlarda buluşmayı temenni ediyorum. 

We are Aware of 
Our Environmental 

Responsibility

In the simplest term, environment is the air, 

water and soil, which forms the habitat for 

humans and other creatures. Environment is 

our living space and it is a heritage that we 

will pass down to next generations. We have 

celebrated World Environment Day on June 

5th with various activities. Minister of Envi-

ronment and Urban Planning has determined 

and awarded the most environmentalist 

companies.  

As Turkish Ready Mixed Concrete As-

sociation, we have environmentally conscious 

members and we are proud of them. In order 

to pull our weight for environment, we have 

been awarding our member facilities, which 

have been performing most environmentally 

conscious production, with Yeşil Nokta 

(Green Point) Environment Awards since 

1998. We have granted Yeşil Nokta Environ-

ment Awards, which we have organized the 

fourth in 2012, to the winners in the ceremony 

that we have organized in June. 
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