
XVII. ERMCO Kongresi, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) 

ve Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) işbirliği ile 4-5 Haziran 

2015 tarihlerinde İstanbul Askeri Müze’de düzenlenecek.

1991 yılından bu yana ERMCO’nun üyesi olan Türkiye Ha-

zır Beton Birliği, ERMCO’nun 11. Kongresi’ni 1995 yılında 

İstanbul’da, başarılı bir organizasyon ile gerçekleştirmişti. 

THBB, 1998 yılında Antalya’da yapılan ERMCO Yönetim Ku-

rulu Toplantısı ve Teknik Komite Toplantılarına, 2005 yılında 

ise İstanbul’da yapılan ERMCO Temsilciler Toplantısı’na ev 

sahipliği yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmişti. 

1995 yılında İstanbul’da başarıyla gerçekleştirilen kongreden 

sonra, XVII. ERMCO Kongresi yine Avrupa Hazır Beton Birliği 

ve Türkiye Hazır Beton Birliği işbirliği içinde İstanbul’da dü-

zenlenecek. Böylece Türkiye 2. kez ERMCO Kongresi’ne ev-

sahipliği yapacak. ERMCO ailesi 20 yılın ardından Türkiye’nin 

gelişiminde betonun artan önemini değerlendirmek amacıyla 

4-5 Haziran 2015 tarihlerinde İstanbul Askeri Müze’de bulu-

şacak.

XVII. ERMCO Kongresi  
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XVII. ERMCO Kongresi’nde 4 farklı oturum gerçekleştirilecek. 

Bu oturum başlıkları ise şöyle; “Beton çözümlerinin sürdürü-

lebilirliği”, “Beton toplumumuzu inşa eder”, “Beton üretimi 

ve kullanımındaki gelişmeler”, “Pazarlama ve yönetim”.

Kongre ile eş zamanlı olarak betonun üretimine ve test edil-

mesine yönelik malzemelerin, ürünlerin ve ekipmanların su-

nulduğu bir sergi de düzenlenecek.

Kongre dili İngilizce olacak. Sunumlar İngilizce veya Türk-

çe olarak yapılacak, Türkçe sunumlar eş zamanlı olarak 

İngilizce’ye çevrilecek.

15 Ekim 2014’e kadar anahtar sözcüklerle birlikte 300 kelime-

ye kadar bildiri özetlerinin gönderilmesi gerekmektedir. Özel 

makaleler hariç makalelerin en fazla 4 sayfa olacak şekilde 

en geç 15 Şubat 2014’e kadar teslim edilmesi gerekiyor.

XVII. ERMCO Kongresi ile ilgili gelişmeleri www.ermco2015.

com ve www.thbb.org adreslerinden takip edebilirsiniz.

BİLDİRİ KONULARI:

1. Beton çözümlerinin sürdürülebilirliği

 Betonun geri dönüşümü 

 Betonun yaşam döngüsü analizi 

 Betonun dayanıklılığı 

 Performans ile beton dayanıklılığının tanımlanması

 Betonun sorumlu tedariki

 Betonun enerji verimine katkısı

 İklim değişikliği ve beton

 Betonun çevresel ürün beyanı

2. Beton toplumumuzu inşa eder

 Beton dünya harikalarını inşa ediyor

 Beton yollar ve kaplamalar

 Betonun mimari kullanımı

 Beton sanatı – en esnek malzeme

3. Beton üretimi ve kullanımındaki gelişmeler

 EN 206 -2013 Beton Standardındaki değişiklikler

 Betonun kalite kontrolü

 Beton tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği

 Özel betonlar (hafif beton, kendiliğinden yerleşen beton vb.) 

4. Pazarlama ve yönetim

 Beton firmasının yönetimi

 Beton pazarlaması

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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SON TESLİM TARİHLERİ:

Özetler: 15 Ekim 2014 

(Anahtar sözcüklerle birlikte en fazla 300 kelime)

Makale: 15 Şubat 2015 

(En fazla 4 sayfa, özel makaleler değişebilir) 
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Süheyl Akman

Fevziye Aköz
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Bülent Baradan
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Şakir Erdoğdu

Abdurrahman Güner

Mustafa Karagüler

Fahriye Kılınçkale

M. Hulusi Özkul

Erbil Öztekin

Turan Özturan

Kambiz Ramyar

Canan Taşdemir

Mehmet Ali Taşdemir

Mustafa Tokyay

Fikret Türker

İsmail Özgür Yaman

Nabi Yüzer

Asım Yeğinobalı

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) Hakkında:

1967 yılında kurulan ERMCO (European Ready Mixed Conc-

rete Organization), Türkçe adıyla Avrupa Hazır Beton Birliği, 

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 22 asil üyesi ile hazır 

beton alanındaki en büyük uluslararası kuruluştur. Avrupa 

Hazır Beton Birliği, Avrupa Standartlar Komitesi (CEN) ve 

Avrupa’’nın diğer ilgili komitelerinde özellikle standartlaştır-

ma, belgelendirme ve çevre alanlarında hazır beton sektörü-

nü temsil etmektedir.  Avrupa Hazır Beton Birliği, üye ülkeler 

arasındaki üretim, standart, kalite, teknolojik yenilikler vb 

konulara ilişkin işbirliğini teşvik edip, pekiştirerek hazır be-

ton sektörünün gelişmesini sağladığı gibi, söz konusu ülkeler 

arasında diğer alanlarda da yakınlaşma ve işbirliği olanakla-

rının doğmasına zemin hazırlamaktadır. Merkezi Brüksel’de 

bulunan Avrupa Hazır Beton Birliği, Avrupa ülkelerindeki ulu-

sal beton birliklerinden temsilcilerin bulunduğu çeşitli komi-

teler (Çevre ve Teknik Komitesi vb.) aracılığıyla etkinliklerini 

yürütmekte ve genel kongresini üç yılda bir düzenlemektedir.

NEDEN İSTANBUL & TÜRKİYE? 

İstanbul, renkli günlük hayatı ve dinamik gece hayatı ile unu-

tulmaz deneyimler sunmaktadır. Aynı zamanda dünya stan-

dartlarındaki konaklama ve toplantı tesisleriyle uluslararası 

toplantılar için çekici bir yerdir. 

İstanbul Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan, Boğazlarla bö-

lünmüş doğal bir geçiş kapısı niteliğindedir. 8000 yıllık zen-

gin tarihiyle gurur duyan bir büyükşehirdir. 

Şehrin doğal güzelliği, modern şehir yaşamı ile geçmişi har-

manlayan heyecan verici manzaraları, modern altyapısı, 

İstanbul’u uluslararası kongreler ve toplantılar için benzersiz 

bir buluşma noktası haline getirmektedir. 
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XVII. ERMCO Congress will be 

organized in Istanbul

XVII. ERMCO Congress will be organized in Istanbul Military 

Museum on June 4th-5th, 2015 by the cooperation between Euro-

pean Ready Mixed Concrete Organization (ERMCO) and Turkish 

Ready Mixed Concrete Association (THBB). 

Being a member of ERMCO since 1991, Turkish Ready Mixed 

Concrete Association had held the 11th Congress of ERMCO in 

Istanbul in 1995 with a successful organization. THBB had repre-

sented our country in the best way by hosting the ERMCO Board 

Meeting and Meetings of the Technical Committee in Antalya in 

1998 and ERMCO Meeting of Representatives in Istanbul 2005.  

After the congress that was successfully held in Istanbul in 1995, 

XVII. ERMCO Congress will be organized in Istanbul once again 

by the cooperation between European Ready Mixed Concrete 

Organization and Turkish Ready Mixed Concrete Association. So, 

Turkey will host the ERMCO Congress for the second time. After 

20 years, ERMCO family will gather in Istanbul Military Museum 

on June 4th-5th, 2015 in Turkey in order to evaluate the increasing 

importance of concrete in Turkey’s development. 

There will be 4 different session in the XVII. ERMCO Congress. 

The sessions will be named as follows: “Sustainability of concrete 

solutions”, “Contribution of concrete to our society Concrete builds 

our society”, “Advances in the concrete production and use”, “Mar-

keting and Management”.

At the same time as the Congress, an exhibition will take place 

presenting materials, products, equipment for the production and 

testing of concrete.

The congress language will be English. Presentations will be made 

either in English or in Turkish; the Turkish presentations will be 

simultaneously translated into English.

The abstracts are required to be sent until October 15th, 2014 (up to 

300 words including the key words).

The articles, except for the special articles, must be delivered no 

later than February 15th, 2015 (maximum 4 pages)

You can follow the news concerning XVII. ERMCO Congress on 

www.ermco2015.com and www.thbb.org.

Selvi Çıkmazı Sok. No:2 Rüzgarlıbahçe 

Kavacık İstanbul

Telefon: +90 216 322 96 70

Faks:   +90 216 413 61 80

E-posta: ermco2015@thbb.org

Web: www.ermco2015.com

Avrupa Hazır Beton Birliği adına Kongre Sekreterliği:

Türkiye Hazır Beton Birliği

Napoleon Bonaparte’ın da söylediği gibi “Dünya tek bir ülke ol-

saydı, İstanbul başkent olurdu”. Ulusal ve uluslararası oyunları 

sahneleyen tiyatrolarıyla, opera ve baleleriyle, konserleri, sanat 

sergileri, festivalleri, açık arttırmaları, konferansları ve tabii ki 

benzersiz müzeleriyle, kısaca zengin gelenekleriyle İstanbul sanat 

ve kültürün başkentidir. 

Şehir aynı zamanda ülkenin en büyük ve başarılı üniversitelerini 

de bünyesinde bulundurmaktadır. İstanbul 2010 yılının Avrupa 

Başkenti olarak ilan edilmiştir, bu da şehrin heyecan verici ve 

merak uyandırıcı bir yer olma statüsünü daha da arttırmakta-

dır. Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı olmak üzere 3 imparatorluğa 

başkentlik yapmış olan İstanbul’un tarihi 8000 yıl önceye dayan-

maktadır. Şehirde döndüğünüz her köşede Roma, Bizans ve Os-

manlı sarayları, camileri, kiliseleri, manastırları, anıtları, duvar-

ları ve harabeleriyle karşılaşırsınız. İstanbul uluslararası ticaret, 

sanayi ve alışverişin artan öneminin, sürekli gelişen alt yapısı-

nın, uluslararası ağ iletişiminin, ulusal birliklerde, kurumlarda ve 

üniversitelerde aldığı aktif rolün sonucunda uluslararası toplantı 

endüstrisi için cazibesini her yıl giderek daha da arttırmaktadır.

Şehir, geçtiğimiz 10 yılda birçok önemli ve büyük ölçekli ulusla-

rarası kongreye ve etkinliğe ev sahipliği yapmış olup uluslararası 

kongreler için tercih edilen bir istikamet olmuştur. 

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) 

Temsilciler Toplantısı 5 – 6 Haziran 

2014 tarihlerinde Paris’te yapıldı. 

Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Finlandiya, Fransa, Al-

manya, İsrail, İtalya, Hollanda, Nor-

veç, Polonya, Portekiz, Romanya, 

Slovakya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İn-

giltere, Amerika ve Rusya’dan toplam 

53 kişi katılım gösterdi. Toplantıya 

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Ya-

vuz Işık, THBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet Ali Onur, THBB Denetim Ku-

rulu Üyesi Sadık Kalkavan THBB Mu-

rakıp-Danışman Ferruh Karakule ve 

THBB Genel Sekreteri Tümer Akakın 

katıldı. 

Toplantıda, THBB Yönetim Kurulu Başka-

nı Yavuz Işık ve THBB Genel Sekreteri Tü-

mer Akakın 4-5 Haziran 2015 tarihlerinde 

İstanbul Askeri Müze’de düzenlenecek 

olan ERMCO 2015 Kongresi hakkında bir 

sunum yaptı.

Toplantıda konuşan ERMCO Başkanı Stein 

Tosterud, hala çok sayıda Avrupa ülkesi-

ni etkilemekte olan mevcut krizin, inşaat 

sektörünü ve bu sektörün alt sektörlerini 

ciddi şekilde etkilediğini söyledi. 

Stein Tostreud konuşmasını şöyle sürdür-

dü; “Avrupa’daki Avrupa Gayri Safi Yurt 

Avrupa Hazır Beton Birliği 

Temsilciler Toplantısı Paris’te yapıldı

ERMCO Representatives’ 

Meeting was held in Paris                    

European Ready Mixed Concrete Organization 

(ERMCO) Representatives’ Meeting was held on 

June 5th-6th, 2014 in Paris. There were 53 participants 

in total from Austria, Belgium, Czech Republic, 

Denmark, Finland, France, Germany, Israel, Italy, 

Holland, Norway, Poland, Portugal, Romania, 

Slovakia, Sweden, Switzerland, Turkey, England, 

America and Russia. THBB (Turkish Ready Mixed 

Concrete Association) Chairman of the Board Yavuz 

Işık, THBB Member of the Board Mehmet Ali 

Onur, THBB Member of the Supervisory Board 

Sadık Kalkavan, THBB Supervisor-Consultant Fer-

ruh Karakule and THBB Secretary General Tümer 

Akakın participated in the meeting as well. 
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İçi Hasılası durgun vaziyetteyken 
– ki 2013 yılında sabit fiyatlarda 
+%0.1 oranında düşük seviyeli 
bir büyüme kaydetmiştir – inşa-
at sektöründe yaşanan negatif 
trend, sektör henüz GSYH’nin 
altında seyrederken devam et-
miştir.

Böyle olmakla birlikte AB imalat 
ölçekli üretim yıldan yıla %3 ora-
nında büyüme göstermiş, bu da 
2013 yılının son çeyreğinde hem 
işletme hem de ‘durum algılama-
sı (ekonomik güven)’ göstergele-
rindeki gelişmelerce desteklen-
miştir.

Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nın 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
krediye erişimleri üzerine yap-
tığı ankete göre, 2009 yılından 
beri ilk kez kredi şartlarında ile-
riye yönelik gelişim işaretlerine 
rastlanmıştır. Bunun nedeni ise 
bankaların beklentilerinin hem 
genel ekonomik faaliyetler hem 
de endüstri ve firmaya özgü gö-
rünümler açısından artık o kadar 
kötümser olmamasıdır.

Siyasetçilerin de hatırlayacakla-

rı gibi – hepimiz yönetmeliklerin 
ve inşaata yapılan kamu yatırım-
larının, makroekonomi trendle-
rinin periyodik stabilizasyonu 
bakımından büyük bir etkisi ol-
duğunun farkındayız. Bu neden-
le de, Avrupa makamlarından ve 
ulusal makamlardan tüm sektör 
için, dolayısıyla da endüstrimiz 
için sürdürülebilir bir geleceğin 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla 
güçlü bir katkıda bulunmalarını 
bekliyor ve bunu talep ediyoruz. 

Hepimiz çevrenin korunması, 
enerji verimliliği, iş güvenliği, 
sosyal güvenlik, mali sorumlu-
luk rejimleri, kamu ihaleleri gibi 
hususların yanı sıra ERMCO’nun 
faaliyet alanına giren tüm konu-
lara ve sürekli katkı sağladığımız 
hususlara dair mevzuatın bizleri 
büyük ölçüde etkilediğinin far-
kındayız.

Hazır beton endüstrisinin içinde 
bulunduğumuz, yukarıda bahsi 
geçen zorlu duruma dair verdiği 
cevaplara geldiğimizde ise, ‘Be-
ton Girişimi’nin ürünümüzün, in-
şaat alanında sürdürülebilirliğin 
önemli açılarına ilişkin şekilde 

PIn the meeting, THBB Chairman of the Board Yavuz 

Işık and THBB Secretary General Tümer Akakın made 

presentations on the ERMCO 2015 Congress to be held in 

Istanbul Military Museum on June 4th-5th, 2015. 

Stein Tosterud, the President of ERMCO, addressed in 

the meeting and said that the current crisis, that is still 

affecting a large number of European countries, is having 

heavy impacts on construction and its subsectors.  

Stein continued his speech as follows: “While the Euro-

pean GDP in Europe is stagnating – it recorded in 2013 a 

modest growth of +0.1% at constant prices – the negative 

construction sector trend continued, with the sector still 

performing well below the GDP. 

We all know – and politicians also should remember - that 

regulations and public investment in construction have a 

major influence in terms of cyclical stabilization of macro-

economic trends. Therefore we expect and are asking for 

a strong contribution by European and National Authori-

ties in order to look forward to a sustainable future for the 

whole sector so for our industry.  

I want to thank all of you for the support you continue to 

give us. We have a challenging year in front of us, ending 

with the 2015 Congress in Istanbul, and I call once again 

all members of ERMCO to work together to help our 

industry in meeting this challenge.” 

While Erwin Kern (Germany), Piotr Rusecki (Poland) and 

Stein Tosterud (Norway) were elected to the ERMCO 

Chairmanship Council once again as a result of the voting 

held during the Representatives’ Meeting, it was decided 

that Stein Tosterud shall continue his position as the 

ERMCO Chairman of the Board. 
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konumlandırılması hususunda kayda değer bir teşebbüs oldu-
ğunu belirtmek isteriz. Bu; ERMCO ve BIBM’nin de içerisinde 
ortak olarak yer aldığı, tüm beton sektörünün avantajdan ya-
rarlanabilmesi için CEMBUREAU tarafından başlatılan bir giri-
şimdir.

Bu girişim, Mayıs ayının sonunda, Avrupa kurumları açısın-
dan hayati bir değişikliğin olduğu bir dönemde başlatılmıştır. 
Girişim başlatılmadan sadece birkaç gün önce, Avrupa seçim-
leri gerçekleştirilmiştir ve yeni Avrupa Parlamentosu Üyeleri 
Brüksel’de Temmuz ayı içerisinde yerlerini alacaklardır. Kasım 
ayında AB Komisyonu’nun yeni Başkanı, birlikte AB faaliyetleri-
nin kilit alanlarını yönlendireceği 28 Komisyon Üyesi ile birlikte 
aday gösterilecektir. 

“Beton Girişimi” bu ivmeden faydalanmak istemektedir. Çevre, 
Toplum ve Ekonomi, beton sektörünün sürdürülebilir bir çevre 
ile daha geniş bir Avrupa ekonomisine yaptığı katkıları açıkla-
yabileceği konulardır. Bizim vaadimiz ise, beton endüstrisinin 
tamamen sürdürülebilir bir inşaat sektörü sunmadaki katkısını 

azami kılmak için mali kurumlar, tedarikçiler ve sivil toplum da 
dahil olmak üzere politika belirleyiciler ve ilgili paydaşlarla bir-
likte çalışmaktır. Sektörler arası bir forum oluşturmayı amaç-
lamaktayız. Bu forum binaların ve yapıların ömürleri boyunca 
çevrede bıraktığı izleri asgariye indirirken betonun toplum re-
fahına olan katkısını azami kılmak için beton özelliklerinin zeki 
tasarımlar ve inşaat tekniklerince ne ölçüde sağlanabileceğini 
veya bunun başarılıp başarılamayacağını keşfedecektir. 

Bize verdiğiniz sürekli desteğiniz için hepinize teşekkür etmek 
istiyorum. Önümüzde, 2015 İstanbul Kongresi ile bitecek zorlu 
bir yıl var, bir kez daha ERMCO’nun tüm üyelerini bu zorluğun 
aşılmasında endüstrimize yardımcı olmaları için bir arada çalış-
maya çağırıyorum.”

Temsilciler Toplantısı’nda yapılan oylamada Erwin Kern (Alman-
ya), Piotr Rusecki (Polonya) ve Stein Tosterud (Norveç) ERM-
CO Başkanlık Divanı’na yeniden seçilirken, Stein Tosterud’un 
ERMCO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmesine 
karar verildi.
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Hazır beton sektörünün kalifiye ele-

man ihtiyacını 20 yıldır düzenlediği 

eğitimlerle karşılayan Türkiye Hazır 

Beton Birliği (THBB)’nin 2013 - 2014 

dönemi eğitim takvimi sona erdi. 

2013 - 2014 eğitim döneminde gerçek-

leştirilen toplam 29 meslek içi kursun 

7 tanesi Laboratuvar Teknisyenleri 

Kursu, 4 tanesi Santral Operatörleri 

Kursu, 18 tanesi Pompa ve Transmik-

ser Operatörleri Kursu’ndan oluştu. 

İstanbul, Adana, Ankara, Gaziantep 

ve Trabzon’da düzenlenen kurslara 

toplam 902 kişi katıldı.

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Pom-

pa ve Transmikser Operatörleri 

Kursları’nın 2013 – 2014 Ana Spon-

soru; Putzmeister Mak. San. Tic. 

A.Ş. Pompa ve Transmikser Ope-

ratörleri Kursları’nın 2013 – 2014 

Resmi Sponsoru, Katkı Üreticileri 

Birliği (KÜB), Laboratuvar Teknis-

yenleri Kursu’nun 2013 - 2014 Ana 

Sponsoru; Özbekoğlu San. Tic. Ltd. 

Şti. Santral Operatörleri Kursları’nın 

2013 - 2014 Ana Sponsoru olarak 

THBB eğitimlerine destek verdi. 

3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu 

ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güven-

liği kanunu kapsamında Milli Eğitim 

Bakanlığı ve Mesleki Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak 

düzenlenen kursların içerikleri, konusunda uzman eğitmen-

lerce, katımcıları kendi alanlarında 

uzmanlaştırma ve bilgilendirme doğ-

rultusunda hazırlanıyor ve sunulu-

yor. E-yaygın sistemine giriş yapıla-

rak belgelendirme yapılıyor.

‘Pompa ve Transmikser Operatörleri 

Kursu’nda, ileri sürüş eğitimi, makine 

bakımı, lastik bakımı ve kullanımı eği-

timi, pompa kullanımı eğitimi, trans-

mikser eğitimi, transmikser kullanım 

kuralları, beton eğitimi, iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimi ve trafik eğitimi ko-

nuları işleniyor.

‘Laboratuvar Teknisyenleri Kursu’ 

nun iki günü teorik eğitime iki günü 

ise uygulamalı eğitime ayrılıyor. Teo-

rik bölümde; betonun özellikleri, be-

tonun ham maddeleri, beton üretimi, 

taşınması, yerleştirmesi ve bakımı, 

beton karışım hesabı, kalite kontrol 

unsurları, beton istatistik analizleri 

ve betonla ilgili standartlar işleniyor. 

Laboratuvarlarda yapılan uygulama-

lı eğitimde ise agrega deneyleri, taze 

beton deneyleri, sertleşmiş beton 

deneyleri, kirlilik tayini, çimento de-

neyleri ve bazı katkı deneyleri uygu-

lamalı olarak anlatılıyor.

‘Santral Operatörleri Kursu’nda, ka-

tılımcılara otomasyon sistemleri, ba-

kım talimatları, makinalar hakkında genel bilgiler, arıza du-

rumları, ilkyardım, iş güvenliği ve hazır beton özellikleri ile 

THBB 2013 - 2014 Dönemi 

902 more people were handed 

their certificates in the 

vocational training courses of 

the academic year 2013-2014 

by THBB

The academic training year 2013 - 2014 of Turkish 

Ready Mixed Concrete Association (THBB), 

which has been meeting the ready mixed concrete 

sector’s need for qualified personnel with its 

trainings for the last 20 years, came to an end.

29 vocational training courses were organized 

in the academic year 2013 – 2014, 7 of which 

were Laboratory Technicians Course, 4 were 

Switchboard Operators Course, and 18 were 

Pump and Transmixer Operators Course. 902 

people participated in such courses, which are 

organized in Istanbul, Adana, Ankara, Gaziantep 

and Trabzon. 

Many companies supported the trainings of 

THBB, such as Mercedes-Benz Turk A.S.  as 

the main sponsor of Pump and Transmixer Op-

erators Course of 2013-2014, Putzmeister Mak. 

San. Tic. A.S. as the official sponsor of Pump 

and Transmixer Operators Course of 2013 – 2014, 

Concrete Admixtures Manufacturers’ Associa-

tion (KUB) as the main sponsor of Laboratory 

Technicians Course of 2013 – 2014; Özbekoğlu 

San. Tic. Ltd. Sti. as the main sponsor of the 

Switchboard Operators Course of 2013 – 2014. 
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Pompa Operatörleri Kursu  

Sponsoru

2013-2014

Santral Operatörleri Kursu 

Sponsoru

2013-2014

Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu 

Ana Sponsoru

2013-2014

ilgili konularda eğitim verilmektedir. Kurs sonunda yapılan 

sınavda başarılı olanlara sertifika veriliyor.

THBB tarafından düzenlenen bu meslek içi eğitim kursları; 

1994 yılından itibaren Türkiye’nin bir çok ilinde düzenlendi. 

Hazır beton üreticisi firmalarda çalışan transmikser opera-

töründen, tesis sorumlusu, laboratuvar teknisyeni, santral 

operatörü, mühendise kadar çeşitli mesleklerde değişik ka-

demelerde çalışan toplam 13.000’i aşkın kursiyer bu eğitim-

lerden geçerek sertifikalarını aldılar.

Düzenlenen eğitim sayısı ve eğitimlere katılım her yıl artar-

ken, gelen talepler doğrultusunda yurt genelinde istenilen 

illerde eğitimler düzenlenebiliyor.

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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Türkiye Hazır Beton 

Birliği; yeşil bir gelecek 

için beşinci kez düğme-

ye bastı. Doğa ve kent-

sel çevreyle uyumlu 

üretim ve hizmet için 

üye tesislerini deneti-

me hazırlanan THBB, 

5. Yeşil Nokta Çevre 

Yarışması heyecanı-

nı başlattı. Yarışmaya 

başvuran hazır beton 

tesislerinde çevre mev-

zuatı ve THBB Çevre 

Denetim Listesi kriter-

lerinin yanısıra estetik görünüm ve tesisin 

yeşillendirilmiş olması da gözönünde bulun-

durulacak.

Kurulduğu ilk yıllardan bu yana çevre bilinci 

yüksek bir sektör için çalışan Türkiye Hazır 

Beton Birliği; çevreyle uyumlu üretim için ‘Ye-

şil Nokta Çevre Yarışması’nın 5.’sini düzenli-

yor. THBB’ye üye tesislerin başvurabileceği 

yarışmada adaylar, çevreye duyarlı üretim 

konusunda A’dan Z’ye denetlenecek.

Yeşil Nokta Çevre Yarışması seçmelerinde, 

hava kalitesinin korunması, gürültü, atık su 

kontrolü; akaryakıt, yağ ve kimyasal madde 

yönetimi; katı atık yönetimi ve trafik yönetimi 

gibi ayrıntılı çevre kontrolü unsurları denetle-

necek. Tesis denetimlerinde ayrıca toz emis-

yon izni, geri dönüşüm sistemleri gibi husus-

lar da dikkate alınacak. Tesisler oluşturulan 

denetim ekipleri tarafından ziyaret edilecek 

ve incelemelerde bulunulacak. Hazırlanan raporlar, Türkiye Hazır 

Beton Birliği Çevre Komitesi tarafından değerlendirilerek kazanan 

tesisler belirlenecek.

Kazananlar ERMCO’ya Bildirilecek 

Yarışmaya katılmak için belirlenen son başvuru tarihi; 1 Ağustos 
2014. Bir firmanın en fazla 4 tesis ile katılabileceği yarışmaya, 
bir önceki yarışmada ödül alan ilk 3 tesis katılamayacak. Yarışma 
Komitesi’nin belirleyeceği 10 tesis arasından ilk 3’e girenler Ulus-
lararası Temsil Ödülü alarak Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) 
tarafından da Türkiye’yi temsilen ödüllendirilecek. Bugüne kadar, 
1998, 2001, 2007 ve 2012 yıllarında düzenlenen yarışmalarda, 
Uluslararası Çevre Temsil Ödülü alan tesisler, Avrupa Hazır Beton 
Birliği tarafından 1998 yılında Lizbon’da, 2001 yılında Berlin’de, 
2007 yılında Sevilla’da ve 2012 yılında Verona’da ödüllendirildi.

Her 3 yılda bir gerçekleştirilen Avrupa Hazır Beton Birliği Kongresi 
bu yıl Türkiye’de THBB ev sahipliğinde 4 – 5 Haziran 2015 tarihle-
rinde İstanbul Askeri Müze’de gerçekleşecek. Birlik olarak yürütü-

len yoğun çalışmalar neticesinde Türkiye’ye 
kazandırılan Avrupa Hazır Beton Birliği 2015 
Kongresi’ne Avrupa hazır beton sektörü-
nün önemli temsilcileri katılacak. Türkiye 
ve özellikle hazır beton sektörü açısından 
büyük öneme sahip kongre, 1995 yılında da 
İstanbul’da başarılı bir organizasyonla ger-
çekleştirilmişti.

Çevre konusunda hassasiyetini her fırsatta 
ortaya koyan ve bu anlamda fark yaratan 
çalışmalara imza atan Türkiye Hazır Beton 
Birliği geçtiğimiz yıl da, İstanbul’da çevre-
sel sürdürülebilirliğin artırılmasını ve doğal 
kaynakların korunmasını sağlamak amacıy-
la “Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında 
Oluşan İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Hazır Be-
ton Sektöründe Yeniden Kullanım Potansi-
yelinin Araştırılması Ar-Ge Projesi”ni hayata 
geçirmişti. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafın-
dan da desteklenen Proje, binaların yıkılması 
sonucu ortaya çıkan inşaat yıkıntı atıklarının 
hazır beton üretiminde hammadde olarak 

yeniden kullanımını teşvik ediyor. AR-GE Projesi ile dönüşümden 
elde edilen tüm çıktılar çevreye zarar veren atıklar olmak yerine, 
başka projelerde kullanılacak yapı malzemesine dönüştürülüyor.

THBB 5. Yeşil Nokta 

Çevre Ödülleri Yarışması’nı Düzenliyor

THBB is organizing 

the 5th Green Spot 

Environmental Awards 

Competition                    

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion (THBB) hit the button for the fifth 

time for a green future. Preparing to 

inspect its member facilities for eco- and 

environment friendly production and 

service, THBB started the 5th Green Spot 

Environmental Awards Competition 

excitement. In addition to the criteria 

of THBB Environmental Inspection 

List and environmental legislation, the 

aesthetical appearance and greening of 

the plant will also be considered while 

choosing the winner among all applying 

ready-mixed concrete plants.  
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Türkiye Hazır Beton Birliği’nin talebi üze-

rine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ha-

zır beton üreticilerini bilgilendirmek ama-

cı ile bir seminer düzenlendi.

26 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da dü-

zenlenen  “Beton Sektöründe İş Hukuku 

Yönünden Bulunan Uygunsuzluklar İş Hu-

kuku açısından sağlanması gereken şart-

lar” adlı seminere hazır beton firmalarının 

temsilcileri katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 

Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazır 

beton sektörü yaklaşık olarak 6 aydır de-

netleniyor. Türkiye Hazır Beton Birliği’nin 

talebi üzerine bu denetimlerden henüz 

geçmemiş olan ve denetimden geçmiş 

ancak düzeltilerini yapan beton üreticile-

rini bilgilendirmek amacı ile İş Teftiş Ku-

rulu Başkanlığı İzmir Grup Başkanlığı Baş 

Müfettişleri ve Müfettişleri tarafından bir 

seminer düzenlendi. Seminerde denetim-

lerde çıkan uygunsuzluklar ve İş Hukuku 

yönünden sektörün yerine getirmesi ge-

reken şartlar konusunda bilgi verildi. Se-

miner sonunda katılımcıların soruları ya-

nıtlandı.

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Denetimleri 

Bilgilendirme Semineri

Seminar on the 

Announcement of 

Inspections by the 

Labor Inspection Board                    

Upon request of Turkish Ready 

Mixed Concrete Association, a semi-

nar was organized by the Ministry 

of Labor and Social Security Labor 

Inspection Board in order to inform 

the ready mixed concrete producers. 

The representatives of the ready 

mixed concrete companies participat-

ed in the seminar “Non-Conformities 

in the Concrete Sector in terms of 

26 HAZIR BETON   

ETKİNLİKLER ACTIVITIES



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın himayelerinde Türkiye Hazır 

Beton Birliği (THBB), Türkiye Çi-

mento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) 

ve Yapı Denetim Kuruluşları Birli-

ği (YDKB)’nce ortaklaşa organize 

edilen “Yapı Denetim Sektöründe 

Beton” konulu seminerlerin 11.’si, 8 

Nisan 2014 tarihinde Zonguldak’ta 

düzenlendi.

TÇMB üyesi Lafarge Ereğli Çimen-

to Tesisi’nin desteğinde Dedeman 

Otel’de gerçekleşen ve açılış ko-

nuşmaları  Lafarge Ereğli Genel 

Müdürü Merter Gencer, Çevre ve 

Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Şenol 

Yücel , Yapı Denetim Kuruluşları 

(YDK)  Birliği Genel Başkanı Hü-

seyin Kaya tarafından yapılan se-

minere  Yapı Denetim Kuruluşları Birliği ve İnşaat Mühendisleri 

Odası Üyeleri, Çimento, Hazır Beton ve İnşaat sektörü yetkilileri 

yoğun ilgi gösterdi.

Seminerde, Beton  ve Hazır beton teknolojisindeki gelişmelere 
paralel olarak standartlara uygun beton üretilmesi, betonun ka-
litesi ve inşaatlarda doğru beton uygulamaları, denetimi, Hazır 
Beton Üretimi ve  teknolojik gelişmeler, Piyasa Gözetimi ve De-
netimi ile Yapı Denetim Mevzuatı  konusunda paylaşımlar  ya-
pıldı. 

Son yıllarda yapı güvenliği açısından çimento ve betonun kali-

tesinin ön plana çıktığına ve ülkemizde üretilen betonlarda yeni 

teknolojilerin kullanılmasına bağlı olumlu gelişmeler görüldüğü-

ne dikkat çekildi. 

Seminerin sonunda yapılan panelde; T.C. Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığı, Laboratuar Belgelendirme Şube Müdürü Murat Demir, 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü Erdoğan Öztürk, 

TÇMB Ar-Ge Direktörü Prof Dr. Özgür Yaman, THBB Laboratuvar 

Müdürü Cenk Kılınç, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Başkanı Hü-

seyin Kaya izleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Zonguldak’ta Yapı Denetim Kuruluşları 

İçin Beton Semineri düzenlendi

Zonguldak hosted the 

Concrete Seminar for 

the Building Inspection 

Organizations                    

The 11th of the of the seminars on 

“Concrete in the Building Inspection 

Sector” jointly organized by Turkish 

Ready Mixed Concrete Association 

(THBB), Turkish Cement Manu-

facturers’ Association (TÇMB) and 

Association of Building Inspection 

Organizations (YDKB) under the 

supervision of the Ministry of Envi-

ronment and Urban Planning on April 

8th, 2014 in Zonguldak. 
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