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Hoşgeldiniz! 
Yılsonu yaklaşıyor, 2013 
için ERMCO Haberlerinin 
sonuncusunu yayınlıyoruz. 
Kasım ayında, ERMCO 
Başkan Yardımcısı, Genel 
Sekreter ile birlikte, 25. 
yıldönümünü kutlayan Türk 
Derneği, THBB’nin büyük 
bir etkinliğe katılmak için 
İstanbul'a davet edildi. Bu, 
Türk arkadaşlarımızın artan 
başarısını ve ulaştıkları 
önemli dönüm noktasını 
birlikte tarihe geçirmek için 
harika bir fırsat! 
Önümüzdeki yılda, 
endüstrimizde daha iyi 
trendler olmasını 
bekliyoruz. Bu konuda, 
bazı cesaret verici veriler 
ortaya koyan bir makale 
hazırladık. 
2014 ayrıca, Fransız 
Derneği SNPBE’nin 50. Yıl 
dönümü için, temsilcileri 
Haziran ayında Paris'e 
getirecek. 
2013 neredeyse bitti. Bu 
fırsatla, sizlere mutlu 
Noeller ve mutlu bir yeni yıl 
diliyoruz! 
ERMCO Sekretarya ekibi

 
AB faaliyetleri 
Geçen Nisan ayında AB 
Komisyonu, ağır vasıtalara 
yönelik direktifin gözden 
geçirilmesine için bir teklif 
verdi. ERMCO ve Üyeleri 
ağırlık limitleri üzerindeki 
mevcut mevzuatın 
iyileştirilmesinde etkin bir rol 
oynuyor. Hedef, mevcut 
limiti, 32 tondan 35 tona 
yükseltmek ve bunun bariz 
faydaları, sadece sektördeki 
rekabet için değil, aynı 
zamanda çevre için de 
geçerli. Faaliyetimiz, şu 
anda, Nisan 2014 tarihinde 
oylayacak olan AB 
Parlamentosuna gönderilmiş 

durumda. 

 

 
Güvenli beton pompalama 
Beton Pompaların Güvenli Kullanımına İlişkin 
Uygulama Kuralları, İngiltere Beton Pompalama 
Sektörü Yararına Çalışan Grup (BCPIG) 
tarafından, İngiltere Sağlık ve Güvenlik İdaresi ile 
işbirliği içerisinde, pompaların güvenli bir şekilde 
kullanımı konusunda tavsiye vermek üzere 
hazırlandı. Kurallar, yasalara uymak 
konusudundaki asgari gereksinimler ötesinde iyi 
uygulama esaslarını da temsil ediyor. Ücretsiz 
olarak indirilebilir - (buraya) tıklayınız

 

Geri dönüştürülmüş beton için yeni 
kullanım 
Sürdürülebilirlik konusundaki endişeler, yıkılmış 
betonun yeniden kullanımı üzerindeki baskıyı 
arttırıyor. Birçok ülkede, bunun büyük kısmı, yol 
tabanları için kullanılır; ancak, bazı durumlarda 
da, yeni beton yapmak için de 
kullanılabilmektedir. Şartname hazırlayıcıları ve 
mimarlar, geri dönüştürülmüş agreganın belli bir 
oranda olmasını isteyebilirler ama hazır beton 
üreticileri, güvenilir olan bir kaynak 
bulamayabilirler ya da maliyet bedelinin piyasa 
bedelleri dışında olduğu ya da bu seçeneğin 
sürdürülebilirlik bakımından bir etkililiğinin 
olmadığı durumlarla karşılaşabilirler. Sizlere, 
çevreye yönelik olarak yeni bir potansiyel 
kullanıma dair Danimarka’dan bir haberimiz var- 
göller ve nehirlerdeki aşırı fosforu tutmak için 
filtre olarak kullanılan, geri dönüştürülmüş beton 
(buradan) daha fazlasını okuyabilirsiniz.

 

AB Komisyonu KOBİ'ler için  
büyüme beklentileri öngörüyor 
50,762 kişi istihdam kapasitesi ve 6.972 tesisi ile 
(ortalama 7,3 işçi/tesisi ve 37,3 işçi/şirket 
ortalamalı 1358 şirketi ile, Avrupa hazır beton 
sektörüne (ERMCO Üyeleri) KOBİ'ler hakimdir. 
Avrupa Komisyonu’nun, KOBİ'lerle ilgili, 
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Üyesidir. 

http://www.webalive-studio.eu/ermco/documents/newsletter-archive/newsletter-december-2013/cpa-bcpg-safe-use-of-concrete-pumps-130925.pdf?width=800&height=600
http://www.aggregateresearch.com/article.aspx?id=28862
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2012/2013 sayılı Yıllık Raporu, 2013 yılının, 
2008 yılından beri, AB'nin KOBİ'lerin 
işletmelerindeki toplam istihdam ve katma 
değerin artış gösterdiği ilk yıl olmasının 
beklendiğini belirtmektedir. Bu ümit vaat eden 
tahminler başka pozitif sinyallerle de 
destekleniyor. Son üç yılda, artan sayıda Üye 
Ülke, küçük işletme sektörlerinin istihdam ve 
katma değerinde genişleme sergilediğini, en 
azından gerilemede azalma olduğunu gördü. Bu 
her sektör için geçerli olmayabilir ama en 
azından bazı ülkeler için durum böyle. 
(Buradan) makalenin tamamını okuyabilirsiniz. 
 

Büyüklük sınıfına göre istihdam eğilimleri (2008=100) 

 
 
 

Büyüklük sınıfına göre katma değer eğilimleri (2008=100)  

 
 

 

Yeni önden deşarjlı mikserler 
Agregate Research’ün, yeni önden deşarjlı mikser 
haberi: altı aksla donatılmış olan mikser,  7.5 m

3 

kapasite ve 34 ton brüt ağırlığa sahip: 
Mikserin, yüksek manevra kabiliyeti olduğu ve küçük, 
düşük hacimli işlere en uygun olduğu iddia ediliyor. 
(Buradan) devamını okuyabilirsiniz. 

 
 

Transmikser sürüş saatleri 
ERMCO, endüstrimiz için, Avrupa’daki sürüş 
saatlerine yönelik kuralların rahatlatılması için 

uğraşmaktadır. Bazı durumlarda, bu kuralların 
makul olmadığını görüyoruz ve yalnız değiliz! 
Kuzey Amerika Hazır Beton Birliği NRMCA da, 
Atlantik’in diğer tarafında, tam olarak aynı şeyi 
yapmaya çalışmaktadır. Bizim de açıkça ortaya 
koyduğumuz gibi, taleplerini, transmikser 
şoförlerinin çalışma saatlerinden yarısından azını 
gerçek anlamda sürüş yaparak geçirdiklerini 
çünkü dinlenme molaları konusundaki kuralların 
uygun olmadığını belirtiyorlar. Devamını 
(buradan) okuyabilirsiniz.

 

BRMCA Dergisi 
BRMCA dergisinin son sayısı, bir dizi ilgi çekici 
konuyu ele alıyor. ERMCO Ecotec Kurulu 
Birleşik Krallık Temsilcisi Chris Clear tarafından 
yazılan “Kalite güvenceli hazır beton,” “Yol 
betonu için yeni standartlar,” “Sermaye 
tıkanmasını kesmek için erken beton dayanımı” 
ve Birleşik Krallık ERMCO Kurul Üyesi Steve 
Crompton tarafından yazılan “Müşteri hizmeti 
kusursuzluğu” adlı yazılara dikkatinizi çekiyoruz. 
(Buradan) devamını okuyabilirsiniz

 

Dolgu kontrol cihazı olan beton 
sıkıştırma detektörü 
Akebono Brake Industry adlı Japon Şirketi, 
titreşim analizi teknolojisini kullanarak, yüksek 
kesinlikli beton doldurma tespit sistemi sundu. 
(Buraya) tıklayarak, bu cihazlar hakkında bilgi 
elde edebilirsiniz.

 

Mikser sanatı ya da sanatsal 
mikser? 
Yılbaşı yaklaşırken, Belçikalı sanatçı Wim 
Delvoye tarafından çekilen, daha çok bir 
katedrale benzeyen, son teknoloji ürünü bir 
“transmikser.” 
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Büyük çaplı işletmelerdeki 

istihdam 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1156_en.htm
http://www.aggregateresearch.com/article.aspx?id=28946
http://www.aggregateresearch.com/article.aspx?id=28905
http://www.brmca.org.uk/documents/BRMCA_Concrete_Today_Feb13.pdf
http://www.webalive-studio.eu/ermco/documents/newsletter-archive/newsletter-december-2013/jutender-device.pdf?width=800&height=600

