
Her yeni yıla girerken yeni 

umutlar, yeni başarılar bekle-

riz. Bu beklenti, bizi yeni baş-

layacak yıla motive eder, yap-

tığımız işe inancımızı tazeler. Türkiye Hazır Beton Birliği ailesi 

olarak; ülkemizin ve sektörümüzün sağlıklı, başarılı, mutluluk 

dolu bir yıl geçirmesini temenni etmekteyiz.

2014 yılında hazır beton sektörü, ülkemizle birlikte büyüme 

göstermiş ve 107 milyon metreküp be-

ton üretmiştir. Kentsel dönüşüm pro-

jeleri, yüksek hızlı tren, baraj, köprü 

ve geçit projeleri sektörümüzü canlı 

tutmuştur. Sektörümüz büyürken, Ka-

lite Güvence Sistemi’nde görev alan 

arkadaşlarımız 2014 yılında üretilen 

betonun % 65’ini denetleyerek inşa 

edilen her yapının kaliteli olması için 

çaba göstermiştir. Laboratuvarımızda 

görev alan arkadaşlarımız ise beton ve 

beton üretiminde kullanılan su, agre-

ga, çimento gibi ürünleri analiz ederek 

sağlam yapıların harcına bilim katmış-

tır. Türkiye Hazır Beton Birliği olarak 

ülkümüz; ülkemizde üretilen kaliteli 

betonun geleceğin sağlam temellerini 

oluşturmasıdır.   

Türkiye hazır beton sektörü tam 5 yıl-

dır Avrupa’da beton üretiminde birin-

cilik bayrağını elinde tutmaktadır. Bu 

başarı Avrupalı meslektaşlarımızın da 

dikkatinden kaçmamaktadır. THBB, üyesi olduğu 23 yıl boyun-

ca ilk kez, ERMCO politikalarının oluşmasında çok önemli bir 

yeri bulunan Başkanlık Komitesi’ne dahil edilmiştir. ERMCO 

başkanlık komitesinde siz değerli üyelerimizin çalışmaları ve 

destekleri sesimize ses katacaktır. 

2014 yılı bizim için bu sevindirici gelişme ile kapanırken 2015 yı-

lında da yepyeni başarılar elde edeceğimizi öngörüyoruz. Çünkü 

Beton 2015 Fuarımız 19-21 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da 

kapılarını ziyaretçilerine açacaktır. Sek-

törümüzdeki yeni gelişmelerin takip 

edilebilmesi ve katılımcı firmalara hedef 

kitleleri ile buluşma imkanı sunmak için 

organize ettiğimiz bu fuara katılımlarınız 

bizi onurlandıracaktır. 

Çalışmalarına çok uzun zaman önce 

başladığımız ERMCO 2015 Kongresi’ni 

de 4-5 Haziran 2015 tarihlerinde İs-

tanbul – Askeri Müze’de gerçekleştire-

ceğiz. Avrupalı meslektaşlarımız ile ül-

kemizde hazır beton üreten siz değerli 

meslektaşlarımızı buluşturacak olma-

nın heyecanını taşımaktayız. 

Türkiye Hazır Beton Birliği olarak, 2015 

yılında da sektörümüzü ilerilere taşı-

mak, ülkemizde kaliteli hazır beton kul-

lanılmasını yaygınlaştırmak için çalış-

malarımıza aralıksız devam edeceğiz. 

2015’in sektörümüzün gelişimi, ülkemi-

zin kalkınması ve ferahı için yepyeni bir 

yıl olacağına inanmaktayız. 
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2015 will be our year 

to celebrate our new 

successes

The ready mixed concrete sector showed a 

growth along with our country and produced 

107 million cubic meters of concrete in 2014. 

The urban transformation projects, high 

speed train, dam, bridge and passage projects 

kept our sector alive. While our sector is 

growing, our colleagues involved in the Qual-

ity Assurance System exerted their efforts to 

ensure that every single building is quality by 

inspecting 65% of the concrete produced in 

2014. 

The Turkish ready mixed concrete sector has 

been ranking first in the concrete production 

in Europe for exactly 5 years. This success 

is of course on the radar of our European 

colleagues as well. THBB (Turkish Ready 

Mixed Concrete Association) has been includ-

ed in the Presidency Committee, which has a 

significant role in the formation of ERMCO 

policies for the first time in 23 years. 
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