
25 yıldır sektörümüzün geliş-

mesi için çalışıyoruz. Bugüne 

kadar düzenlediğimiz etkinlik-

ler arasında kongre ve fuarlar 

ayrı bir öneme sahiptir. Bu et-

kinliklerle beton ile ilgili yeni 

gelişmeleri paylaşıyor, sektörü-

müze ekipman ve hizmet sunan firmaları, sektörümüzle buluş-

turuyoruz. Bugüne kadar Beton Fuarlarını sadece İstanbul’da 

yapıyorduk. Gelen talepler doğrultusunda, Beton Fuarı’nı ilk 

kez Ankara’da düzenleme kararı aldık. Fuar öncesi kapsamlı bir 

reklam ve tanıtım çalışması yaptık. Televizyon ve gazetelerden 

radyolara, otobüslerden bilboardlara 

kadar birçok yerde fuarımızı tanıttık. 

Afişler, davetiyeler göndererek, şahsen 

arayarak hazır beton sektörü ve ilgili 

tüm sektörlerin temsilcilerine ulaştık 

ve fuarımıza davet ettik. 17 Nisan 2014 

tarihinde düzenlediğimiz açılış töreniyle 

fuarımızın kapılarını ziyaretçilere açtık.

Fuarın açılışı törenine Çevre ve Şehirci-

lik Bakanımız Sayın İdris Güllüce, Ankara 

Sanayi Odası Başkanımız Sayın Nurettin 

Özdebir, Birliğimizin üyeleri ve hazır be-

ton ve ilgili sektörlere araç, ekipman ve 

hizmet sunan Türkiye’nin önde gelen fir-

maların temsilcileri katıldı.

Beton 2014 Fuarı kapsamında iki de 

önemli etkinlik gerçekleştirdik. Fua-

rın ilk günü yaptığımız Beton Yollar 

Semineri’ne Belçika – Wallonia Kamu Hizmetleri Yollar ve Köprü-

ler Onursal Direktörü Raymond Debroux, ODTÜ Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman ve Gülsan Holding’ten Şahin İnte-

pe ve Meko Akova yaptıkları sunumlarla katılımcıları bilgilendir-

di. Fuarın ikinci gününde gerçekleştirilen Beton Semineri’nde 

ise Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Turan Özturan, İstanbul 

Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir, Prof. 

Dr. Hulusi Özkul ve Prof. Dr. Yılmaz Akkaya sunum yaptı. Fuar-

da düzenlediğimiz seminerlere gösterilen ilgi, kongrelerimize 

gösterilen ilgiden farksızdı. Seminerlere katılamayanlar için su-

numların videolarını Birliğimizin sosyal medya hesaplarında da 

paylaşıyoruz.

Fuar’da 50 firma 130 marka ile temsil edildi. Sektörün yoğun ilgi 

gösterdiği Fuarımız, 3 günde on bin ziyaretçiyi ağırladı. Anka-

ra’daki ilk fuarımız olmasına rağmen katılımcıların hedef kitle-

siyle buluşması, yeni iş bağlantıları kurmaları, yeni satış anlaş-

maları yaparak fuardan mutlu ayrılmaları bizleri daha da mutlu 

etti. Bu etkinliği de alnımızın akıyla gerçekleştirmiş olduk.

Ayrıca törende konuşan Çevre ve Şehir-

cilik Bakanımız İdris Güllüce’nin, “Türki-

ye Hazır Beton Birliği’ni bakanlığımızın 

yan kuruluşu gibi kabul ediyorum. On-

ların döktüğü her sağlam kaliteli beton 

ülkemizin tümüne baktığımız zaman ‘bu 

bina riskli değil, onunla ilgili kafamızı 

meşgul etmeyeceğiz’ diyoruz.” şeklinde-

ki sözleri bizleri onurlandırdı ve sektörü-

müze büyük moral kaynağı oldu.

Bu vesile ile açılış törenine katılarak 

bizleri onurlandıran Çevre ve Şehircilik 

Bakanımız Sayın İdris Güllüce ve Ankara 

Sanayi Odası Başkanımız Sayın Nurettin 

Özdebir başta olmak üzere, fuarımızı 

destekleyen Ankara Sanayi Odası, An-

kara Ticaret Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Müteah-

hitler Birliği’ne, fuar katılımcılarına ve üyelerimize bir kez daha 

teşekkür ediyorum. 

2015 yılında İstanbul’da düzenleyeceğimiz Beton Kongre-

si ve Fuarı’nda ve ERMCO - Avrupa Hazır Beton Birliği 2015 

Kongresi’nde tekrar görüşmeyi diliyorum.

We achieved another 

success with  

Beton 2014 Fair

We have been working for the development of 

our sector for a quarter century. Congresses 

and fairs are of greater importance among all 

other events we have held until today. With 

such events, we share the new developments 

concerning concrete with our sector, and gather 

the companies providing our sector with equip-

ment and services under one roof. We have been 

organizing Beton Fairs only in Istanbul up to this 

point. However, we decided to hold Beton Fair 

in Ankara for the first time, based on the sectoral 

demands. 
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