
Birliğimiz, 1995 yılında Uluslararası, Avrupa Hazır Beton Birliği 

(ERMCO) Kongresi’ni, 2004, 2008, 2011 ve 2013 yıllarında ise 

Hazır Beton Kongresi ve Fuarlarını ba-

şarıyla gerçekleştirmiştir. Bu yıl altıncı 

kez düzenlenecek ‘Beton Ankara 2014 

- Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat 

Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’ için 

çalışmalarda ise sona yaklaşılmaktadır.

17 – 19 Nisan 2014 tarihlerinde Congre-

sium Ankara’da düzenlenecek Fuar’da 

inşaat, hazır beton, agrega sektörleri ile 

ilgili son teknolojik ürünler, araç, maki-

ne ve ekipmanlar, hizmet ve donanımlar 

sergilenecektir. Fuar hazır beton sektö-

rüyle ilgili her kesimin buluştuğu ortak 

bir platform olacaktır. 

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl 

da Fuar katılımcıları son teknoloji ürün-

lerini ziyaretçilere sunacaktır. Fuarda 

hazır beton ve çimento ekipmanlarının 

yanı sıra beton santralleri, iş makinele-

ri, kamyon ve çekiciler, transmikserler, 

pompalar, kalıp sistemleri, vinçler, çeşitli 

beton kimyasalları, otomasyon sistemle-

ri, lastik ve akaryakıt ürünleri, sektörel 

makineler başta olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazesi beton 

ve agrega üreticilerine ve inşaat yapımcılarına sunulacaktır. 

Fuar, ekonominin lokomotifi inşaat ve 

onun en temel kolu hazır beton ile ilgili 

sektörlerden birçok firmayı aynı çatı al-

tında buluşturacaktır.

Beton 2014 Fuar’ını önceki yıllarda 

olduğu gibi Avrupa, Asya, Afrika ve 

Ortadoğu’dan çok sayıda profesyonel 

katılımcının ziyaret etmesi beklenmek-

tedir. 

Fuar, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Sa-

nayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, An-

kara Ticaret Odası, TMMOB İnşaat Mü-

hendisleri Odası ve Türkiye Müteahhitler 

Birliği tarafından desteklenmektedir.

Beton 2014 Fuarı’nın, hazır beton, çi-

mento, agrega ve inşaat sektörüyle ilgili 

her kesimin buluşacağı bir platform ola-

cağını bir kez daha vurgulamakta fayda 

görüyor, tüm ilgili firma yetkililerini Be-

ton 2014’e katılmaya ve son gelişmeleri 

takip etmeye davet ediyorum.

We are meeting at the 

Concrete 2014 Trade Fair 

in Ankara

Our Association successfully hosted the 

International European Ready Mixed Concrete 

Organization (ERMCO) Congress in 1995, 

and the Ready Mixed Concrete Congresses 

and Trade Fairs in 2004, 2008, 2011 and 2013. 

The preparations for the trade fair ‘Concrete 

Ankara 2014 – Ready Mixed Concrete, Cement, 

Aggregate, Construction Technologies and 

Equipments’ to be organized for the sixth time 

are almost completed. 

The state-of-the-art technological products, 

vehicles, machines and equipments as well as 

services and supplies related to the construction, 

ready mixed concrete, aggregate industries will 

be exhibited at the Trade Fair, which will be 

organized at Congresium Ankara between April 

17th and 19th, 2014. The fair will be a common 

platform where all those involved in the ready 

mixed concrete industry come together. 
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