
İnşaat, hazır beton ve 

agrega sektörleri Beton 2016 

Ankara Fuarı’nda buluşacak

Beton 2016 Hazır Beton, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı 

18-20 Şubat 2016

Congresium Ankara

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından 

düzenlenen “Beton 2016 Hazır Beton, Agre-

ga, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fua-

rı”, 2016 yılında Ankara’da yapılacak. 2016 

yılında sekizincisi düzenlenecek olan Fuar, 

inşaat, hazır beton ve agrega sektörlerini 18-

20 Şubat 2016 tarihleri arasında Congresium 

Ankara’da buluşturacak.

THBB, toplumsal ve sektörel sorumluluktan 

hareketle, ülkemizde üretilen ve kullanılan 

betonların gerek niteliğinin gerekse kulla-

nım miktarının arttırılması konusunda, tüm 

sektörün desteğiyle yapmış olduğu çalışma-

ların yanısıra ilk olarak 1995 yılında Ulus-

lararası ERMCO Avrupa Hazır Beton Birliği 

Kongresi’ni düzenledi. THBB bu uluslararası deneyimin ardından 

2004, 2008, 2011, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Hazır Beton Kong-

resi ve Fuarlarını düzenledi. THBB son olarak 4-5 Haziran 2015 ta-

rihlerinde yine İstanbul’da düzenlenen XVII. ERMCO Kongresi’ne ev 

sahipliği yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. İlk olarak 2014 

yılında Ankara’da fuar düzenleyen THBB, ikinci kez Ankara’da fuar 

düzenlemek üzere çalışmalara başladı.

Congresium Ankara’da 18-20 Şubat 2016 tarihlerinde düzenlene-

cek olan “Beton 2016 Hazır Beton, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve 

Ekipmanları Fuar”ında inşaat, hazır beton, agrega sektörleri ile ilgili 

son teknolojik ürünler, araç, makine ve ekipmanlar, hizmet ve do-

nanımlar sergilenecek. Fuar hazır beton sektörüyle ilgili herkesin 

buluştuğu bir platform olacak.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Fuar’a katılımcılar son 

teknoloji ile ürettikleri ürünlerini ziyaretçilere sunacak. Fuara, ha-

zır beton ve çimento ekipmanlarının yanında beton santralleri, iş 

makineleri, kamyon ve çekiciler, transmikserler, pompalar, kalıp 

sistemleri, vinçler, çeşitli beton kimyasalları, otomasyon sistemleri, 

lastik ve akaryakıt ürünleri, sektörel maki-

neler başta olmak üzere çok geniş bir ürün 

yelpazesi, beton ve agrega üreticilerine ve 

inşaat yapımcılarına sunulacak. Fuar, ekono-

minin lokomotifi olan inşaat ve onun en temel 

kollarından olan hazır beton ve ilgili sektör-

lerinden bir çok firmayı aynı çatı altında bu-

luşturacak. 

Fuar, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sen-

dikası (İNTES) ve Türkiye Müteahitler Birliği-

tarafından da destekleniyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından düzen-

lenen Fuarın teknik hizmetleri ve satışı THBB 

adına Kalite Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından ya-

pılmaktadır. Beton 2016 Fuarı’na katılmak için 

www.betonfuari.com adresi ziyaret edilebilinir.

Congresium Ankara 

ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı

80.000 m²’lik kullanım alanı ve 10.000 m²’lik fuar ve sergi salo-

nu bulunan Congresium Ankara’da yapılacak olan Fuarı önceki 

yıllarda olduğu gibi Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu’dan çok 

sayıda profesyonel katılımcı ziyaret edecek.

Congresium Ankara, 5.770 m²’lik ikiye bölünebilir salon, 1.500 

m²’lik üçe bölünebilir balo salonu, 400 m²’lik 2 adet lounge, 100 

m²’lik 5 adet toplantı salonu, 50 m²’lik 5 adet küçük toplantı sa-

lonu, 3 adet restoran, 4.700 m²’lik panoramik Ankara manzara-

lı aktivitelere uygun teras, 650 m²’lik Ankara manzaralı teras, 

3.107 kişi kapasiteli oditoryum ile Ankara’da hizmet veriyor.

Construction, ready 

mixed concrete, and 

aggregate sectors to 

meet at Beton 2016 

Ankara Fair 

The “Beton 2016 Ready Mixed Concrete, 

Aggregate, Construction Technologies 

and Equipments Fair” organized by the 

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion (THBB) will be held in Ankara in 

2016. The Fair that will be held for the 

eighth time in 2016  will bring together 

the construction, ready mixed concrete, 

and aggregate sectors on 18-20 February 

2016 at Congresium Ankara.

TÜRKİYE

İNȘAAT SANAYİCİLERİ 

İȘVEREN SENDİKASI
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As in the previous years, the 

participants will present the 

products that they produce 

through cutting-edge technology 

to the visitors at the Fair. At the 

Fair, a very large  range of prod-

ucts, primarily concrete plants, 

construction equipments, trucks 

and tow trucks, truck mixers, 

pumps, mould systems, cranes, 

various concrete chemicals, 

automation  systems, rubber and 

fuel oil products, and sector-

specific machineries, in addition 

to the ready mixed concrete and 

cement  equipments, will be 

presented to the producers of 

concrete and aggregate as well 

as to the contractors. 
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Türkiye Hazır Beton Birliği 
2015 – 2016 eğitim dönemi başladı

Türkiye Hazır Beton Birliği, hazır beton 

sektöründe çalışan pompa, transmik-

ser ve santral operatörleri ile labora-

tuvar teknisyenleri için düzenlediği 

kurslarına devam ediyor. Bir okul gibi 

sektörüne eğitimli, bilinçli ve kalifiye 

eleman yetiştiren THBB’nin eğitim tak-

viminde 2015 yılı sonuna kadar toplam 

15 kurs yapılacak. 2016 yılında düzen-

lenecek kursların tarihleri daha sonra 

açıklanacak. 

4 farklı alanda eğitim verilen kurs tak-

viminde pompa operatörleri için 4, 

transmikser operatörleri için 7, labora-

tuvar teknisyenleri için 2, santral ope-

ratörleri için ise 2 eğitim düzenlenecek. 

Eğitimler İstanbul, Ankara ve Eskişehir 

olmak üzere 3 farklı ilimizde gerçekleş-

tirilecek. Ayrıca, talepler doğrultusun-

da diğer illerde de kurslar düzenlene-

cek.

THBB tarafından düzenlenen eğitimler 

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği-

ne uygun olarak uzman eğitmenler ta-

rafından veriliyor. Her branşta verilen 

eğitimin ilk konu başlığı ise iş güvenliği 

kuralları esas alınarak çalışma disiplini 

kazanılması olarak belirlenmiştir.

Pompa ve Transmikser Operatörleri 

eğitimi için hazırlanan ders programın-

da; kullanılan araçların teknik özellik-

lerinin bilinmesi, ileri ve güvenli sürüş 

tekniklerinin öğrenilmesi konuları iş-

lenmektedir.

Santral Operatörleri eğitimi için hazırla-

nan ders programında; başta kullanılan 

araçların bakımlarının öğrenilmesi, be-

ton hakkında temel bilgiler öğrenilmesi, 

arıza durumlarının tespitinin yapılması 

ve beton üretimine etki edecek arıza ve 

yanlış uygulamaların öğrenilmesi konu-

ları hakkında eğitim verilmektedir.

2015 – 2016 training semester 

of the Turkish Ready Mixed 

Concrete Association has 

started

The courses organized by the Turkish Ready Mixed 

Concrete Association for the pump, truck mixer, and 

plant operators and laboratory technicians working 

in the ready mixed concrete sector are ongoing. Total 

15 courses will be organized until the end of 2015 in 

the training calendar of THBB that educates trained, 

conscious, and qualified personnel in the sector like a 

school. Dates of the courses to be held in 2016 will be 

announced subsequently.

In the course calendar that provides trainings in 4 

different fields, 4 trainings for the pump operators,  

7 trainings for the truck mixer operators, 2 trainings 

for the laboratory technicians, and 2 trainings for the 

plant operators will be provided. The trainings will 

be held in 3 different provinces, Istanbul, Ankara, 

and Eskisehir. In addition, courses will be organized 

in other provinces in line with the demands.

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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Laboratuvar Teknisyenleri kursu (Depreme Dayanıklı Yapılarda 

Beton Betonarme Deneyleri) ders programında; standarda uy-

gun beton üretimi yapılması, standarda uygun beton numune 

değerlendirmesi yapılması gibi teorik konuların yanında labora-

tuvar ortamında uygulamalı eğitim verilmektedir.

4 farklı branş için özel olarak hazırlanan programlarda eğitim 

alan katılımcılar kurs sonunda sınava tabi tutulmakta ve başarılı 

olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

Eğitimlerin kontenjan bilgilerine ve başvuru formlarına Türkiye 

Hazır Beton Birliği web sitesinin eğitimler bölümünden ulaşıla-

bilmektedir.

Eğitim ile ilgili taleplerinizi egitim@thbb.org adresine ya da 0216 

413 61 80 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Türkiye Hazır Beton Birliği 2015 – 2016 Meslek İçi Kurs Takvimi

Tarih Kurs Adı Yer

7-11 Eylül 2015 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

14-18 Eylül 2015 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

28 Eylül - 2 Ekim 2015 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

5-9 Ekim 2015 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme Deneyleri İstanbul

12-16 Ekim 2015 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

19-23 Ekim 2015 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

26-30 Ekim 2015 Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

2-6 Kasım 2015 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü Ankara

9-13 Kasım 2015 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

16-20 Kasım 2015 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde  Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

23-27 Kasım 2015 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

30 Kasım - 4 Aralık 2015 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

7-11 Aralık 2015 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri Eskişehir

14-18 Aralık 2015 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde  Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

21-25 Aralık 2015 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme Deneyleri İstanbul

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı 
Yavuz Işık: “Sağlam Yapı Hayat Kurtarır”

17 Ağustos Depremi’nin 16. Yıldönümü ve-
silesi ile Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı 
Yavuz Işık bir açıklama yaptı. KGS belgeli 
kaliteli hazır betonun kullanımının olası 
bir depremde birçok hayat kurtaracağına 
dikkat çeken Işık, ayrıca Birliğin, İstanbul 
Kalkınma Ajansı’nın mali destek programı 
kapsamında düzenlediği “İstanbul’da Bir 
Afet Durumunda İlk Müdahaleyi Yapacak 
Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması” pro-
jesi hakkında da bilgi verdi.

Türkiye Hazır Beton Birliği, 1999 yılında ya-
şanan 17 Ağustos Depremi’nin 16. Yıldönü-
münde, depremden korunma yöntemlerine 
tekrar dikkat çekti. Birliğin Başkanı Yavuz Işık 
yaptığı açıklamada, “Öncelikle 17 Ağustos 

Depremi’nde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızı saygıy-
la anıyoruz. Türkiye nüfusunun yüzde 95’i deprem bölgelerinde 

yaşıyor. Nerede ne zaman kaç 
büyüklüğünde deprem olacağı-
nı bilemeyiz, umudumuzu kay-
betmek yerine önlemlerimizi 
alabilir, dayanıklı ve sağlam ya-
pılar üretebiliriz. Bundan 16 yıl 
önce maalesef ihmalkârlığın ve 
umursamazlığın sonuçlarını çok 
acı ödedik. Türkiye’de sağlam 
ve sağlıklı kentleşme yolunda 
önemli adımlar atan THBB ola-
rak, depreme dayanıklı yapılar 
için tüm malzemelerde olduğu 
gibi hazır betonun da üretim 
sürecinin tamamını kapsayacak 
şekilde denetlenmesi gerektiği-
ni bir kez daha vurguluyoruz. Bu 
hususta THBB üyelerinin üretti-
ği KGS belgeli kaliteli hazır be-
tonun kullanılması büyük önem 
teşkil ediyor”, dedi.

Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alan 
Türkiye’de depremin hayatımızın bir gerçeği olduğuna dikkat çe-
ken Işık, sözlerine şöyle devam etti; “THBB olarak hem üyeleri-
miz hem de kamuoyu için depreme dayanıklı yapı tasarımı ve ha-
zır beton uygulamalarını konu alan bilgilendirmeler yapıyoruz. 
Diğer taraftan ise üyemiz olan şirketlerin çalışanlarını olası bir 
depremde acil müdahale edebilmeleri için eğitiyoruz. Son ola-
rak İstanbul Kalkınma Ajansı’nın deprem sonrasında müdahale 
kapasitesini geliştirmek amacıyla verdiği fon kapsamında AKUT 
ile işbirliği içinde üyelerimiz için bir tatbikat düzenledik,” dedi. 

Türkiye Hazır Beton Birliği, “THBB Bünyesinde İstanbul’da 
Olası Bir Afet Durumunda İlk Müdahaleyi Yapacak Kurum-
sal Kapasitenin Oluşturulması” projesi ile İstanbul Kalkınma 
Ajansı’ndan almaya hak kazandığı fon ile üyeleri için bir dep-
rem tatbikatı düzenledi. 

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın yaşam ve mekan kalitesi yüksek 
güvenli İstanbul şehrini yaratmak üzere; riskli bölgelerin tanım-
lanması ve risk azaltmada afet yönetimi konusunda kurumsal 
kapasitenin arttırılmasına yönelik afet yönetim sisteminin et-
kinleştirilmesi için hazırlanan “Afetlere Hazırlık” projesi kap-
samında, AKUT tarafından THBB üyelerine 128 saatlik 7 farklı 
başlıkta verilen eğitim 
(Yangın Güvenliği ve 
Yangına Müdahale Eği-
timi, Kapalı ve Kısıtlı 
Alan Eğitimi, Yüksekte 
Çalışma Eğitimi, Afet 
Organizasyonu, Enka-
za Yaklaşma ve Enkaza 
İlk Müdahale Eğitimi, 
Teknik Kurtarma Mal-
zemeleri ve Acil Durum 
Lojistiği Eğitimi, İlkyar-
dım Eğitimi, Acil Durum 
Yöneticisi Eğitimi) so-
nucunda tatbikatı ger-
çekleştirildi. 

Yavuz Işık, President of 

the Turkish  Ready Mixed 

Concrete  Association: 

“Sturdy Buildings Save 

Lives”  

Yavuz Işık, President of the Turkish  

Ready Mixed  Concrete  Association, 

made a statement for the 16th Anniversary 

of 17th August Earthquake. Inviting at-

tentions to the fact that the use of quality 

concrete with KGS certificate will save 

many lives in a possible earthquake, Işık 

provided information regarding the “Con-

stitution of the Corporate Capacity that 

will Conduct the First Intervention in the 

Case of a Disaster in Istanbul” project 

organized by the Association within the 

scope of the financial support program of 

the Istanbul Development Agency.

Yavuz Işık
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Hazır beton sektörü THBB’nin iftarında 
bir araya geldi

Her yıl düzenlenerek geleneksel hale 
gelen Türkiye Hazır Beton Birliği iftar 
yemeği, 9 Temmuz 2015 tarihinde İTO 
Cemile Sultan Korusu’nda düzenlendi. 
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen if-
tarda, hazır beton sektörünün temsilci-
leri bir araya geldi. 

İftar sonrasında bir konuşma yapan 
THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 
Işık, sektörel değerlendirmede bulun-
du. İnşaat sektörünün Türkiye ekono-
misinin lokomotifi olduğunu dile geti-
ren Yavuz Işık, sektörün son 10 yılda 

sürekli bir büyüme gösterdiğini hatırlattı. Bu büyümenin son 
birkaç yılda önceki hızını kaybetmeye başladığına işaret eden 
Işık, bu azalmanın nedenlerini anlamak ve sektör büyümesini 
hızlandırmak için piyasaların iyi okunmasının ve çeşitli önlem-
ler alınmasının gerekliliğine işaret etti.

Yavuz Işık konuşmasında Avrupa ekonomisi ve Avrupa’daki 
sektörün durumu konusunda değerlendirmelerde bulunarak, 
şunları anlattı: “Ekonomistler önümüzdeki iki yıllık dönemde 
Avrupa’daki inşaat sektöründe ufak çapta bir canlanma bekle-
mekle beraber, oluşacak büyümenin Avrupa’yı şu anda içinde 
bulunduğu durumdan çıkaramayacağını öngörmektedir. Avru-
pa Komisyonu hem inşaat sektörünü canlandırmak hem de şu 
anda gündeminde olan enerji verimliliği yüksek bina hedefini 
gerçekleştirmek amacıyla Temmuz 2012’de ‘İnşaat 2020’ is-
miyle bir hareket planı belirlemiştir.

Amacı, uygun yatırım koşulları oluşturmak, inşaat sektörünü 
daha fazla istihdama dayalı bir sektör haline getirmek, kaynak 
verimliliğini ve çevresel performansı geliştirmek, AB’deki in-
şaat kuruluşlarının uluslararası rekabet gücünü yükseltmek ve 
inşaat piyasasını güçlendirmek olarak tanımlanmıştır. Avrupa 
Komisyonu bu hareket planıyla genç ve kalifiye işgücünü sek-
töre çekmeyi ve iç piyasayı canlandırmayı hedeflemektedir.”

Türkiye’nin bu tarz sorunlarının olmadığına dikkati çeken Işık, 
ülkenin büyüyen ve gelişen bir ekonomiye sahip olduğunu, 
sektörün de ileri ve geri bağlantıları kuvvetli sektörlerden biri 
konumunda bulunduğunu ifade etti.

Işık, konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye’de 2004-2013 

döneminde GSYH gelişim hızı 
yıllık ortalama yüzde 4,9 olur-
ken, inşaat sektörü yıllık ortala-
ma yüzde 5,9 büyümüştür. Kriz 
duyarlılığı yüksek olduğu için 
2008- 2009 yıllarında inşaat 
sektöründe yüksek oranlı daral-
malar görülmüştür. 2009’dan 
sonra ise sektör yeniden büyüme 
trendine geri dönmüştür. İnşaat 
sektörünün GSYH içindeki payı 
2012 yılında yüzde 5,7 iken, sek-
tör GSYH’den daha hızlı büyüme 
göstermiş ve payı 2013 yılında 
yüzde 5,9, 2014 yılının ilk 9 ayın-
da ise yüzde 6 olmuştur.

Konut sahipliği, yapı malzemeleri, lojistik, ticaret gibi güçlü 
ileri ve geri bağlantılara sahip olduğu sektörler dahil edildi-
ğinde inşaat sektörü ve etrafındaki faaliyetlerin GSYH içindeki 
payının yüzde 20-25 aralığında olduğu tahmin edilmektedir.”

Işık, inşaat sektörü için bir daralma söz konusu olmakla bera-
ber, henüz inşaat sektörü ve alt sektörler için yakın vadede bir 
tehlike görülmediğini belirterek, “Sektörel büyümenin gerçek-
leşmesi Türk ekonomisindeki, özellikle sanayideki büyümeden 
bağımsız düşünülmemelidir. Önümüzdeki yakın süreçte sektö-
rel tehlike görünmemesine karşın, ekonomik verileri daha iyi 
okuduğumuz, yatırım fırsatlarını daha iyi değerlendirdiğimiz 
ve sektör bileşenleriyle birlikteliğimizi artırdığımız bir dönem 
geçirmemiz gerektiğini düşünmekteyim” diye konuştu.

Ready mixed 

concrete sector 

come together at 

THBB’s iftar  

The iftar dinner of the Turk-

ish Ready Mixed Concrete 

Association organized every 

year and become a tradi-

tion now was held on 9 July 

2015 at İTO Cemile Sultan 

Coppice.
Yavuz Işık

ETKİNLİKLER ACTIVITIES

18 HAZIR BETON   July  - August



Türkiye’de Beton Yol Çalışmaları 
Hız Kazanıyor

Türkiye’nin taşımacılık ve ulaşımda 

değişmeyen tercihi karayollarında, 

son yıllarda giderek artan bakım-ona-

rım giderleri sebebiyle beton yollar 

daha çok tercih edilmeye başlandı. 

Son olarak Samsun Büyükşehir Be-

lediyesi beton yol yapımına hız ver-

di. Beton yollarla ilgili olarak Türkiye 

Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, 

“Daha dayanıklı ve uzun yıllar bakım-

onarım işlemleri gerektirmeyen yollar 

için beton kullanımı yaygınlaştırılma-

lıdır” dedi. 

Gerek şehirlerarası, gerekse şehir 

içi karayollarının son yıllarda gide-

rek artan bakım-onarım giderleri, 

Türkiye’de bu sorunu farklı kaynakla-

rı daha çok kullanma yoluna götürüyor. Türkiye Hazır Beton 

Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık konuyla ilgili “Tür-

kiye beton üretiminde ve uygulama teknolojilerinde dünya-

nın önde gelen ülkelerinden olmasına karşın bu potansiyelini 

karayolu planlamalarında gösteremiyor. Bugün karayollarına 

ayrılan sınırlı bütçenin büyük bir bölümü bakım-onarım iş-

lemleri için kullanılıyor. Daha dayanıklı ve ekonomik yollar 

için beton kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

Bu noktada, özellikle ağır taşıt trafiğinin 

yoğun olduğu, sık sık bakım-onarım yapıl-

mak zorunda kalınan şehir içi ve şehirle-

rarası yollar kuşkusuz uygun bir başlangıç 

noktası olacaktır.” dedi.

Türkiye Hazır Beton Birliği, beton yollar 

projesinin hayata geçmesi için uğraş veri-

yor. Asfalt yollara göre yapısal ömrü, da-

yanıklılığı ve taşıma gücü daha fazla olan 

beton yollar aynı zamanda çevre kirliliği 

de oluşturmuyor. Her iklim şartında ko-

laylıkla yapımı gerçekleştirilebilen beton 

yollar, asfalt yollara göre daha güvenli bir 

sürüş deneyimi yaşatabiliyor. 

Son olarak Samsun Büyükşehir Beledi-

yesi beton yollar konusunda önemli bir adım attı. Belediye, 

hem trafik hem de mevsimsel 

koşullar yüzünden gerçekleşe-

bilecek aşınmalara karşı daya-

naklılığı sebebiyle tercih ettiği 

beton yollar için Türkiye Hazır 

Beton Birliği ile bilgi alışverişin-

de bulundu. Geçtiğimiz yıllarda 

İkitelli ve Yeşilköy’de örnek be-

ton yol çalışması yapan ve be-

ton yol seminerleri düzenleyen 

Türkiye Hazır Beton Birliği, bilgi 

birikimini paylaşmak amacıyla 

çalışmalarını sürdürmektedir. 

Samsun’da silindirle sıkıştırılmış 

beton yol yapımında THBB üye-

si Akçansa tarafından üretilen 

betonlar kullanılmaktadır.

Concrete Road Works 

Accelerate in Turkey  

In overland services, Turkey’s unchang-

ing preference in the transportation and 

transport fields, concrete roads have started 

to  be preferred more and more due to the 

repair and maintenance costs that rapidly 

decreased during the recent years. Last of 

all, Samsun Metropolitan  Municipality  

started the construction of concrete roads. 

Concerning the concrete roads, Yavuz Işık, 

President of the Turkish  Ready Mixed  

Concrete  Association, said, “Utilization 

of  concrete for  more resisting and longer 

roads and the roads that do not require 

repair and maintenance for many years must 

be popularized.
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