
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) hazır beton sektöründe 

doğa ve kentsel çevreye uyum için yapılan çevre uygulama-

ları hakkında bilgi vermek ve bu konularda üreticileri teş-

vik edip geliştirmek amacıyla 4. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri 

Yarışması’nı düzenliyor. 

Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaat-

larda doğru beton uygulamalarının sağlanması için 23 yıl-

dır çalışan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), üyesi olan be-

ton üreticilerinin yalnızca teknik açıdan değil çevre ve işçi gü-

venliği açısından da teşvik edilip geliştirilmesi için uğraş veri-

yor. Bu amaçla, THBB geleneksel hale gelmiş olan Yeşil Nok-

ta Çevre Ödülleri Yarışması’nı düzenliyor. Bu yarışmalardan 

ilki 1998, ikincisi 2001, üçüncüsü ise 2007 yılında düzenlendi. 

THBB Çevre ve İş Güvenliği Komitesi tarafından bu yarışma-

ların dördüncüsünün 2012 yılı içerisinde düzenlenmesi karar-

laştırıldı. Yarışmaya katılan hazır beton tesislerinden hazır-

lanan soru listesine göre en yüksek puan alan 10 tesise ‘Ye-

şil Nokta Çevre Ödülü’ verilecek. ‘Yeşil Nokta Çevre Ödülü’ 

alan tesislerden seçilecek 3 tesis ise Türkiye’yi ERMCO – Av-

rupa Hazır Beton Birliği 2012 Hazır Beton Kongresi’nde tem-

sil edecek.

Yarışmaya THBB üyesi firmaların hazır beton tesisleri 

katılabilecek. Firmalar, tesislerle ilgili istenilen belgelerle 

birlikte en geç 31 Ocak 2012 tarihine kadar başvuru 

yapacak. Bir firma en fazla 4 tesis ile 

yarışmaya katılabilecek. Bir önceki 

yarışmada Yeşil Nokta Çevre 

Ödülü alan 3 tesis yarışmaya 

katılamayacak. Denetim 

ekipleri yarışmaya katılan 

tesisleri 2012 Şubat-

Nisan ayları arasında 

Türkiye Hazır Beton Birliği  

4. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri 

Yarışması’nı Düzenliyor

ziyaret edecek ve incelemelerde bulunacak. Denetimler, 

‘Çevre Denetim Listesi’nde bulunan kriterlere göre yapılacak. 

‘Yeşil Nokta Çevre Yarışması’nda yarışmaya katılan hazır be-

ton tesislerinin sadece temizliği, estetik görünümü ve yeşil-

lendirilmiş olması göz önünde bulundurulmayacak. THBB 

Çevre Denetim Listesi’nde yer alan hava kalitesinin korunma-

sı, gürültü, atık su kontrolü; akaryakıt, yağ ve kimyasal mad-

de yönetimi; katı atık yönetimi ve trafik yönetimi gibi ayrıntı-

lı çevre kontrolü unsurları denetimlerde dikkate alınacak. Ha-

zırlanan raporlar, Türkiye Hazır Beton Birliği Çevre Komite-

si tarafından değerlendirilerek kazanan tesisler belir-

lenecek. Yarışmayı kazanan tesisler, 2012 yılında 

daha sonra belirlenecek bir tarihte düzen-

lenecek törenle ödülleri alacaklar.
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Yeşil Nokta Çevre Ödülleri Yarışması 
Hakkında:

‘’Yeşil Nokta Çevre Yarışması’’, hazır beton sektöründe do-

ğal ve kentsel çevreyle uyumlu üretimin ve hizmetin teşvik 

edilmesi amacıyla Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tara-

fından düzenlenmektedir. ‘Yeşil Nokta Çevre Yarışması’nın 

ilki 1998, ikincisi 2001 ve üçüncüsü 2007 yılında yapılmış-

tır. Bu yarışmalarda, Yeşil Nokta Uluslararası Çevre Temsil 

Ödülü alan tesisler, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ta-

rafından 1998 yılında Lizbon’da, 2001 yılında Berlin’de ve 

2007 yılında Sevilla’da Türkiye’yi 

temsil ettiler.

Turkish Ready Mixed Concrete Association. 
Organizes 4th Yeşil Nokta Environment 

Awards Competition 

 For the purpose of providing information about the environmental ap-

plications made for adaptability to environment and urban environment 

in ready mixed concrete sector, and of encouraging and improving the 

manufacturers, Turkish Ready Mixed Concrete Association (THBB) 

organizes 4th Yeşil Nokta Environment Awards Competition.

In accordance with the questionnaire, which is prepared by the ready 

mixed concrete facilities that take part in the competition, the first 10 

facilities that receive highest points will be awarded with ‘Yeşil Nokta 

Environment Award’. 3 facilities that will be selected out of these 10 

facilities will represent Turkey in ERMCO - European Ready Mixed 

Concrete Organization 2012 Ready Mixed Concrete Congress.

Ready mixed concrete facilities of THBB member companies will be 

able to participate in this competition. The companies can apply to 

the competition until January 31, 2012, with the required documents 

about the facilities. 
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Türkiye Hazır Beton Birliği 

(THBB) 2011-2012 Dönemi Mes-

lek İçi Kursları kapsamında dü-

zenlenen Laboratuvar Teknis-

yenleri Kursu, bu yıl 23-25 Ka-

sım 2011 tarihleri arasında 

Ankara’da yapıldı.

THBB Üyesi Birlik Hazır Beton 

A.Ş.’nin tesislerinde düzenle-

nen Laboratuvar Teknisyenleri 

Kursu, teorik ve uygulamalı eği-

tim olmak üzere iki bölümden 

oluşuyor.

Teorik bölümde; betonun özellik-

leri, betonun ham maddeleri, beton üretimi, taşınması, yerleş-

tirmesi ve bakımı, beton karışım hesabı, kalite kontrol unsurları, 

beton istatistik analizleri ve betonla ilgili standartlar işleniyor.  

Laboratuvarlarda yapılan uygulamalı eğitimde ise agrega de-

neyleri, taze beton deneyleri, sertleşmiş beton deneyleri, kirli-

lik tayini, çimento deneyleri ve bazı katkı deneyleri uygulama-

lı olarak anlatılıyor.

Ankara’da yapılan eğitimde ülkemizde sıkça gündemde olan 

sertleşmiş betona ait Beton Test Çekici ve Karot Deneyleri ile 

uygulama kriterleri hakkında uzmanlar eğitim verdi. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu’yla işbirliği yapıla-

rak düzenlenen bu eğitimlerin sonunda yapılan sınavlarda ba-

şarılı olanlara bu resmi kurumların onayının bulunduğu serti-

fikalar veriliyor.

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Pompa ve Transmikser Operatörle-

ri Kursları’nın 2011-2012 Ana Sponsoru; Katkı Üreticileri Birli-

ği (KÜB), Laboratuvar Teknisyenleri Kursu’nun 2011-2012 Ana 

Sponsoru; Putzmeister Mak. San. Tic. A.Ş. Pompa Operatör-

leri Kursları’nın 2011-2012 Sponsoru olarak THBB eğitimleri-

ne destek veriyor. 

THBB Laboratuvar Teknisyenleri Kursu 
Ankara’da Yapıldı

THBB Laboratory Tech-
nicians Course was 

Held in Ankara                     

Organized within the scope of Turk-

ish Ready Mixed Concrete Organi-

zation (THBB) 2011-2012 Semester 

On-the-job Training Courses, the 

Laboratory Technicians Course was 

held in Ankara between the dates of 

23 to 25 November 2011.

The Laboratory Technicians Course 

organized in the facilities of Birlik 

Hazır Beton A.Ş., a member of the 

THBB, consists of two sections as 

theoretical and applied trainings.
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