
inşaat, hazır beton ve agrega sektörlerini 
Beton 2013 Kongresi ve Fuarı 

beşinci kez buluşturacak

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından düzenlenen 
‘’Beton 2013 Hazır Beton Kongresi ve Fuarı’’, 2013 yılında 
İstanbul’da yapılacak. 2013 yılında beşincisi yapılacak olan 
Kongre ve Fuar, inşaat, hazır beton ve agrega sektörleri-
ni İstanbul Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde buluş-
turacak. Beton 2013 Hazır Beton Kongresi, 21 – 23 Şubat 
2013 tarihleri arasında, Beton 2013 Beton, Agrega, İnşaat 
Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı ise 21 – 24 Şubat 2013 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

THBB toplumsal ve sektörel sorumluluktan hareketle, ül-
kemizde üretilen ve kullanılan betonların gerek niteliğinin 
gerekse kullanım miktarının arttırılması konusunda tüm 
sektörün desteğiyle yapmış olduğu çalışmaların yanısıra 
ilk olarak 1995 yılında Uluslararası ERMCO Avrupa Hazır 
Beton Birliği Kongresi’ni düzenledi. THBB bu uluslararası 
deneyimin ardından 2004, 2008 ve 2011 yıllarında Hazır 
Beton Kongresi ve Fuarlarını düzenledi. Önceki Kongrele-
rin ve Fuarların başarısı ve sağladığı faydaları göz önün-
de bulunduran THBB, bu defa beşinci Hazır Beton Kong-
resi ve Fuarı’nı 2013 yılında düzenlemek üzere çalışmala-
ra başladı.

Beton 2013 Congress and 
Fair will bring together 

construction, ready-mixed 
concrete, and aggregate 
sectors for the fifth time

Organized by Turkish Ready Mixed Con-

crete Association (THBB), ’Beton 2013 

Ready Mixed Concrete Congress and Fair’’ 

will be held in 2013 in Istanbul. In 2013, 

the Congress and Fair will bring together, 

construction, ready-mixed concrete, and 

aggregate sectors in Istanbul Fair Center in 

Yeşilköy, Istanbul. Beton 2013 Ready Mixed 

Concrete Congress will be held between  

the dates of 21 – 23 February 2013 and Beton 

2013 Concrete, Aggregate, Construction 

Technologies and Equipments Fair will be 

held between the dates of  

21 – 24 February 2013.

Beton 2013 Hazır Beton Kongresi

Kongre beton ve betonu oluşturan malzemeler konusun-
da yapılacak yeni çalış-
maları teşvik etmeyi, 
sergilemeyi, destek-
lemeyi ve nihayetinde 
paylaşmayı amaçlıyor. 
Kongrede tüm hazır be-
ton üreticilerinin resmi 
kurum, belediye men-
suplarının, mühendis-
lerin, mimarların, kalfa-
ların, öğrencilerin ma-
kine ve tüm malzeme 
tedarikçilerinin geniş 
bir platformda buluşa-
rak kaynaşması, tartış-
ması, fikir üretmesi ve 
yeni uygulamaları gö-
rerek kazanç sağlama-
sı amaçlanıyor. 

Kongre süresince pa-
neller, uygulamalar ve 
sergiler gerçekleştirile-
cek. Ayrıca, beton, inşaat ve agrega sektörlerine yönelik 
eğitimler düzenlenecek. Kongre ile akademisyenler, araş-
tırmacılar ve sektör mensupları başta olmak üzere katı-
lımcılar alanları ile ilgili bilgiler edinirken, öğrenciler de 
bilgilerini pekiştirme ve yeni bilgiler öğrenme fırsatı ya-
kalayacak
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Beton 2013 Hazır Beton Kongresi Bildiri Konuları ve Kong-
re Takvimi önümüzdeki aylarda hazırlanacak broşürde, 
Hazır Beton Dergisinde ve www.thbb.org adresinde duyu-
rulacak. 

Ayrıntılı bilgi için www.beton2013.org 
ve www.beton2013.com adreslerini 
ziyaret edebilirsiniz.

Yurt içi ve Yurt dışı 
Ziyaretçiler Beton 2013’te 
Sektörün Nabzını Tutacak

Beton 2013 Beton, Agrega, İnşaat 
Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı
21-24 Şubat 2013

Türkiye Hazır Beton Birliği ve Kalite 
Fuarcılık tarafından Kongreye para-
lel olarak, “Beton 2013 Beton, Agre-
ga, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanla-
rı Fuarı” düzenlenecek.

İstanbul Fuar Merkezi’nde 21-24 Şu-
bat 2013 tarihlerinde düzenlenecek olan ‘Beton 2013 Be-
ton, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuar’ında 
inşaat, hazır beton, agrega sektörleri ile ilgili son teknolo-
jik ürünler, araç, makine ve ekipmanlar, hizmet ve dona-

nımlar sergilenecek. Fuar hazır beton sektörüyle ilgili her-
kesin buluştuğu bir platform olacak.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl 
da Fuar’a katılımcılar son teknoloji ile 
ürettikleri ürünlerini ziyaretçilere su-
nacak. Fuara hazır beton ve çimento 
ekipmanlarının yanında beton sant-
ralleri, iş makineleri, kamyon ve çeki-
ciler, transmikserler, pompalar, kalıp 
sistemleri, vinçler, çeşitli beton kimya-
salları, otomasyon sistemleri, lastik ve 
akaryakıt ürünleri, sektörel makineler 
başta olmak üzere çok geniş bir ürün 
yelpazesi beton ve agrega üreticile-
rine ve inşaat yapımcılarına sunula-
cak. Fuar, ekonominin lokomotifi olan 
inşaat ve onun en temel kollarından 
olan hazır beton ve ilgili sektörlerin-
den bir çok firmayı aynı çatı altında 
buluşturacak. 

Toplam 30.000 m² açık ve kapalı alan-
da yapılacak olan Fuarı önceki yıllar-
da olduğu gibi Avrupa, Asya, Afrika ve 
Ortadoğu’dan çok sayıda profesyonel 

katılımcı ziyaret edecek.

Ayrıntılı bilgi için www.betonfuari.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Domestic and Foreign 
Visitors will Feel the Pulse 
of the Sector in Beton 2013

By Turkish Ready Mixed Concrete As-

sociation and Kalite Fuarcılık, in parallel 

with the Congress, “Beton 2013 Concrete, 

Aggregate, Construction Technologies and 

Equipments Fair” will be held.

In the ‘Beton 2013 Concrete, Aggregate, 

Construction Technologies and Equip-

ments Fair’ to be held in Istanbul Fair 

Center between the dates of 21-24 February 

2013, the latest technologic products, tools, 

machinery, and equipments, service, and 

installations regarding the construction, 

ready-mixed concrete, aggregate sectors will 

be exhibited. Fair will be a platform where 

everyone who has to do with ready-mixed 

concrete sector will meet.

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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Beton 2011’den:
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New Turkish Commercial 
Code Seminar Held

A seminar was held under the sponsorship of 

Ford by the Turkish Ready Mixed Concrete 

Association (THBB) for the “New Turkish 

Commercial  Code” that will enter into force 

on 1 July 2012 and provide the business world 

with a new arrangement.

In the seminar held on 6 April 2011 in Istanbul, 

Prof.Dr. Şükrü Kızılot, a columnist in  Hür-

riyet newspaper and Head of the Department 

of Finance in Gazi University Faculty of 

Economic and Administrative Sciences made 

a presentation.

Underlining that the Turkish Ready Mixed 

Concrete Association that has  endeavoured 

for the construction of the earthquake-

resistant  and long-lasting buildings for 24 

years became  the ‘Symbol of Quality Con-

crete’ thanks to its works it has conducted 

so far, Ayhan Güleryüz continued his speech 

as follows: “Turkish Ready Mixed Concrete 

Association has raised the bar through its 

continuous audits of the Quality Assurance 

System thanks to its membership criteria like, 

primarily, conduct of production with the sup-

port of fully equipped and environment-friend-

ly equipments that are in compliance with 

the standards and like certified, completely 

trained personnel as well as making available 

a responsible engineer in every facility and it 

continues its works in this direction. 

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Ford Otosan’ın spon‐
sorluğunda, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girerek 
iş dünyasına birçok yeni düzenleme getirecek olan “Yeni 
Türk Ticaret Kanunu” ile ilgili bir seminer düzenledi.

6 Nisan 2011 tarihinde İstanbul’da düzenlenen seminerde, 
Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bö‐
lüm Başkanı ve Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Prof.Dr. Şük‐
rü Kızılot bir sunum yaptı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan THBB Yönetim Kuru‐
lu Başkanı Ayhan Güleryüz, THBB’nin bugüne kadar yaptı‐
ğı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 

Depreme karşı dayanıklı ve uzun ömürlü yapıların inşası 
için 24 yıldır uğraş veren Türkiye Hazır Beton Birliği’nin 
bugüne kadar yaptığı çalışmalarla ‘Kaliteli Betonun Sim‐
gesi’ olduğunu ifade eden Ayhan Güleryüz konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güven‐
ce Sistemi’nin sürekli denetimlerinde, standartlara uygun, 
çevreye duyarlı, tam donanımlı ekipman desteği ile üre‐
tim yapılması, tama‐
mı eğitilmiş sertifikalı 
personel ve her tesis‐
te sorumlu mühendis 
bulundurulması baş‐
ta olmak üzere getir‐
diği üyelik kriterleri ile 
hazır beton sektörün‐
de çıtayı yükseltmiş ve 
bu yolda çalışmaya de‐
vam etmektedir. Tür‐
kiye Hazır Beton Bir‐
liği kurulduğu yıllarda 
30 tesis ile birlikte yıl‐
da 1,5 milyon m3 beton 
üretmekteydi geçen 
24 yılın ardından üre‐
tilen beton 90 milyon 
m3’ü bulmuştur”.

Ayhan Güleryüz, “Bu‐
gün bizleri, siz değer‐
li dostlarımızla buluş‐
turan Yeni Türk Tica‐
ret Kanunu Semineri 
ile 1 Temmuz 2012 ta‐
rihinde yürürlüğe gire‐
rek iş dünyasına birçok 
yeni düzenleme getire‐
cek olan “Yeni Türk Ti‐
caret Kanunu” ile ilgili 
üyelerimize özel bilgi‐
ler verilmesini amaçlı‐
yoruz.” diyerek sözle‐
rini tamamladı.

Yeni Türk Ticaret Kanunu 
Semineri Düzenlendi
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THBB Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güleryüz’ün ardın‐
dan Ford Otosan Kamyon Pazarlama Müdür Yardımcısı Tu‐
fan Altuğ söz aldı. Ford Otosan’ın 2011 yılı sonu itibari ile 
otomotiv sektöründe 10 sene üst üste lider olduğunu ifade 

eden Tufan Altuğ, bunun da 3,7 milyar dolar değerinde bir 
satış geliri getirdiğini ve Türkiye ekonomisine katma de‐
ğer sağladığını söyledi. Kamyon grubunda Ford Otosan’ın 
çok farklı grup ve segmentlerde kamyon ürettiğini belir‐
ten Tufan Altuğ konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ford Oto‐
san olarak Türkiye’de en çok kamyon üreten yerli marka‐
yız. Ford Cargo serimizin motorları Eskişehir Fabrikamız‐
da %100 yerli malı olarak üretiliyor. Yerlilik oranımız %70 
yerli üretim bu da demek oluyor ki, ağır ticaret araçları 
için verdiğiniz her yüz liranın 70’i yurtiçinde kalıyor. İn‐
şaat serisi araçlarımız, kışa özel üretilmiş araçlardır araç‐
larımızın hepsinde klima standart, karın boşlukları offro‐
ad şartlarına uygun yine yerli üretim motor kullanıyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Şükrü Kızılot Yeni 
Türk Ticaret Kanunu (YTTK) hakkında sunum eşliğinde 
bilgiler verdi.

Şükrü Kızılot, Eski Türk Ticaret Kanunu ile Yeni Türk Ti‐
caret Kanunu arasında kuşkusuz büyük farklar olduğunu 
, YTTK’nın değişen dünya ve Türkiye koşulları, günümüz 
mevzuat ve teknolojisine uyum, şeffaflık, şirketlerin sağ‐
lıklı denetimi gibi olumlu özellikler taşıdığını belirtti. 

YTTK’nın getirdiği yenilikler arasında tek kişilik anonim ve 
limited şirketi kurulabilmesinin yer aldığını belirten Şükrü 
Kızılot sözlerine şöyle devam etti: “Anonim ve Limited şir‐
ketler 14 Ağustos 2012’ye kadar sözleşmelerini YTTK ile 

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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uyumlu hale getirecekler. Bu süreyi Gümrük ve Ticaret Ba‐
kanlığı 1 yıla kadar uzatabilecek.(6103 SK. Md. 22) Bunun 
için Yeni TTK’nın şirketler yönünden incelenip, değişiklik‐
lerin belirlenmesi gerekiyor.”

YTTK’nın defter tutma zorunluğu getirdiğini de belirten 

Şükrü Kızılot, yenilikleri şöyle sıraladı: “YTTK’ya göre İş‐

letme Defteri kaldırılıyor. Bilanço Esasına göre kayıt tut‐

mak tüm tacirler için geçerli olacaktır. Gümrük ve Tica‐

ret Bakanlığı’nın talebi üzerine Esnaf ve KOBİ’lerin tanımı 

BKK ile belirlenecektir. VUK taslağına göre; Vergi Kanun‐

larına göre tutulacak defterlerin de TTK göre tutulacağı 

öngörülmektedir. Ortaklara şirketten borç para çekmenin 

yasaklandığı YTTK’da borç para çekene 300 günden az ol‐

mamak, bir defada 730 günü aşmamak üzere adli para ce‐

zası, para cezası ödenmez ise en az 300 – 730 gün hâkim 

karşısına çıkmadan hapis cezası getiriliyor. İnşaat firmala‐

rı için de yeni düzenleme getiren yasa, yıllara yaygın inşa‐

atlar 5 yıl sürüyorsa firma 5 yıl kar dağıtamayacak.” 

Belgelerin saklanması ile ilgili bilgiler veren Şükrü Kızı‐

lot, YTTK’nın firmaları, işletmeyle ilgili olarak gönderilmiş 

bulunan her türlü belgenin; fotokopisi, karbonlu kopyası, 

mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzeri bir kopyasını, ya‐

zılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlü 

tutmakta olduğunu aktardı. 

YTTK ile birlikte şirketlerin şeffaf olacağını söyleyen Şük‐

rü Kızılot konuşmasına şöyle devam etti: “Anonim ve limi‐

ted şirketler finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faa‐

liyet raporlarını, denetçi görüş raporlarını ve genel kurul 

raporuna ilişkin kararlarını bilanço gününden itibaren 6 ay 

içerisinde Türk Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlayacaklar. 

Yeni TTK’da belgeler, bilanço, defterler ile bağlantılı Türki‐

ye Muhasebe Standartları Kurumu lağvedildi. Kamu Göze‐

tim ve Muhasebe Denetim Standartları Kurumu oluşturul‐

du. Şu anda değerleme, defter tutma, envanter, bilanço, 

belgeler vs. YTTK’daki 100 civarında maddede kavramlar 

değişti. 2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımla‐

nan 660 sayılı kanun ile bağımsız denetim yetkisi Sermaye 

Piyasası Kurumu (SPK) ve Türkiye Serbest Muhasebeciler 

Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birli‐

ği (TÜRMOB)’nden alındı. Türkiye Muhasebe Standartları 

Kurumu (TMSK) tasfiye edildi. SPK, Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu (BDDK), Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu (EPDK)’nun lisans verme, sınav yapma ve bağımsız 

denetim yetkileri kaldırıldı. Kamu Gözetimi Muhasebe ve 

Denetim Standartları (KAGÖMDES) Türkiye Muhasebe ve 

Denetim Standartlarını oluşturacak. Bağımsız denetim tek 

bir merkezden sevk ve idare edilecek.”

Seminere THBB Üyesi firmalardan 52 kişi katıldı. Semi‐

nerin sonunda Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Ku‐

rulu Başkanı Ayhan Güleryüz tarafından Prof. Dr. Şükrü 

Kızılot’a teşekkür plaketi takdim edildi.
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Katkı Üreticileri Bir-
liği (KÜB), depreme dayanıklı yapılaşma açısından önem-
li bir işbirliğine imza attı. İşbirliği kapsamında imzalanan 
protokol doğrultusunda artık KÜB Üyesi kimyasal kat-
kı üreticileri, THBB Kalite Güvence Sistemi denetimlerine 
tabi tutulacak. Böylece sağlam ve uzun ömürlü yapılar için 
en kritik şartlardan biri olan kaliteli betonun sağlanması 
yönünde önemli bir adım daha atıldı.

Ülkemizde depreme dayanıklı yapılaş-
ma açısından en önemli unsurlardan 
biri beton kalitesidir. Bunun sağlan-
ması için, THBB tarafından 1996 yılın-
da oluşturulan “Kalite Güvence Sis-
temi (KGS)” ile beton üreticileri etkin 
bir şekilde denetlenmektedir. Bu de-
netimleri bir ileri aşamaya taşımak 
için, THBB ve KÜB arasında imzala-
nan protokol ile betonda kullanılan 
kimyasal katkıların KGS denetimleri-
ne tabi tutulmasına karar verilmiştir.

THBB ve KÜB arasında yapılan bu 
protokole göre, KÜB Üyesi kimya-
sal katkı üreticileri, KGS’nin habersiz 
ürün denetimlerine tabi tutulacaktır. 
Bu kapsamda, KGS uzman denetim 
ekipleri tarafından katkı üreticilerine 
önceden haber verilmeden hazır beton tesislerinden kat-
kı numuneleri alınacaktır. Alınan numuneler, THBB Yapı 
Malzemeleri Laboratuvarı’nda deneylere tabi tutulacaktır. 
Performans beyan değerlerine uygun olmayan kimyasal 
katkıların tespit edilmesi halinde KÜB tarafından ilgili üre-
ticiye yaptırım uygulanacaktır. Böylece katkı üretim per-
formanslarının uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.

Sonuç olarak yapılacak bu denetimler, Ülkemizdeki yapı-
ların depreme dayanıklı ve uzun ömürlü olması yönünde-
ki çalışmalara büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle kent-
sel dönüşüm çalışmalarının yoğunlaşacağı ve yapı malze-

melerinin kullanımının artacağı bu dönem öncesinde, en 
önemli yapı malzemesi olan beton ve betonla ilgili ürünler-
de böyle örnek denetim mekanizmaların oluşturulması ha-
yati önem arzetmektedir.

18 Nisan 2012 tarihinde İstanbul’da düzenlenen basın top-
lantısında THBB’nin beton denetimleri hakkında açıkla-
malarda bulunan Ayhan Güleryüz, 2011’de 350 hazır be-

ton tesisi ve 60 milyon metreküp ha-
zır betonu denetlediklerini bildirdi. 
KÜB ile depreme dayanıklı konutlar 
için güç birliği yapacaklarını akta-
ran Güleryüz, ortak faaliyetler ile il-
gili şunları ifade etti: “Katkı Üreticile-
ri Birliği’ne KGS denetimleri uygula-
yacağız. Birliğe üye üreticilere önce-
den haber verilmeden gidip fabrika-
lardan numune alacağız. Bunları la-
boratuvarlarda inceleyeceğiz. Uygun 
olmayan kimyasal katkılar saptanan 
üreticilere KÜB tarafından yaptırım-
da bulunulacak. Temelinde denetim-
ler ile binalar sıhhatli ve depreme da-
yanıklı olacak. Umuyorum, kentsel 
dönüşümde böyle bir denetim önem-
li rol oynayacak, değerli olacaktır.”

Törende kentsel dönüşümün Türki-
ye için önemini vurgulayan THBB Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Güleryüz, “Şu an ülkede 19 milyon yapı bulunuyor, 
bunun 8 milyonu depreme dayanıklı değildir. Bu yapılar, 
bir an evvel yıkılıp yeniden yapılmalı.” dedi. Kentsel dönü-
şümün bina değişimi ile sınırlı olmaması gerektiğini belir-
ten Güleryüz, “Bu anlamda otoparklar ve sosyal alanlara 
daha fazla yer verilmeli. İstanbul’un damarları tıkalı, onun 
için yolları genişletilmeli, ulaşım kolay kılınmalı. Depremin 
vurduğu Van’a bakın, iyi bir örnek değil. Burada mağdur-
lara gitmek kolay olmadı.” ifadelerini kullandı.

KÜB Yönetim Kurulu Başkanı Bora Yıldırım ise THBB ile 

Depreme Dayanıklı 
Yapılar için Örnek İşbirliği

Example-setting Cooperation 
for the Earthquake-resistant 

Structures

Turkish Ready Mixed Concrete Association 

(THBB) and Admixture Producers Associa-

tion (KÜB) have undersigned an important 

cooperation in terms of the earthquake-resis-

tant  housing. In line with the protocol signed 

in the scope of the cooperation, from now 

on, the KÜB-member chemical admixture 

producers will be subject to the inspections  

of THBB Quality Assurance System. Thanks  

to this, development, an important step was 

taken toward ensuring the quality concrete, 

one of   the most critical conditions for the 

strong and long-lasting structures.
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yaptıkları ortaklıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Yıldırım, “Ortaklığımız daha kurumsal ve metodik bir şekil-
de beton kalitesini artıracaktır. İlk defa beton katkı üretici-
leri sektöründe öz denetim mekanizması çalışacak. Kent-
sel dönüşümün gündemde olduğu günlerde böyle bir adım 
atılması hakikaten çok önemli.” dedi.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve KGS Dene-
timleri Hakkında:

THBB, 1988 yılından beri standartlara uygun beton üre-

tilmesi ve kullanılması için uğraş veren mesleki bir kuru-
luştur. Sektör ve ülke yararına çalışmaları nedeniyle, 1995 
yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “Türkiye” sıfatını taşı-
maya layık görülen THBB, Avrupa Hazır Beton Birliği 
(ERMCO)’nin de tam üyesidir ve bu kuruluşun tüm organ-
larında ülkemizi temsil etmektedir.

THBB tarafından Türkiye’deki ilk sektörel özdenetim ör-
neklerinden biri olarak oluşturulan “KGS”, 15 yılı aşkın tec-
rübesi ve beton ve ilgili yapı malzemelerindeki etkin dene-
timleriyle inşaat sektöründe bilinen ve yaygın kabul gören 
bir denetim sistemi olmuştur. KGS ayrıca Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı ve AB Komisyonu tarafından CE işaretleme-
si için Onaylanmış Belgelendirme Kuruluşu olarak atanmış 
ve betonda “G Uygunluk Belgelendirmesi” yapan ilk uy-
gunluk değerlendirme kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.

Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üretici-
leri Derneği (KÜB) Hakkında:

KÜB, beton ve harç kimyasal katkı maddeleri üreticilerini 
bir çatı altında toplayarak, aralarındaki koordinasyonu ger-
çekleştirmek ve üyelerin gelişimini sağlamak; kimyasal kat-
kı maddelerinin uluslar arası kalite ölçülerine ve standartla-
rına uyumlu olarak toplum yararı doğrultusunda, dünyamı-
zın yarınlarını, gelecek nesilleri düşünme doğrusuna para-
lel olarak üretmek, ilgili tüm kişi ve kuruluşlara teknik, eko-
nomik ve sosyal yönden rehberlik yaparak tüketiciyi bilinç-
lendirmek amacı ile 1998 yılında kurulmuştur.

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO)’nin 2015 yılında dü-
zenleyeceği ERMCO Kongresi Türkiye Hazır Beton Birli-
ği (THBB) tarafından ülkemizde yapılacak.

Türkiye’nin ERMCO 2015 Kongresi’ni düzenlemek üze-
re adaylığının görüşüldüğü 19. Avrupa Hazır Beton Bir-
liği Yönetim Kurulu Toplantısı, 14 Mart 2012 tarihinde 
Brüksel’de yapıldı. Toplantıya Türkiye’yi temsilen THBB 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Gü-
leryüz ve THBB Genel Sekreteri Tü-
mer Akakın katıldı.

Toplantıda THBB, Avrupa Hazır Be-
ton Birliği’nin 2015 yılında yapı-
lacak Kongresi’ni düzenlemek ve 
ev sahibi olmak için başvurusu-
nu açıkladı. THBB Genel Sekrete-
ri Tümer Akakın neden Türkiye’nin 
Kongreyi düzenlemek ve ev sahip-
liğini yapmak istediğini açıklayan 
bir sunum gerçekleştirdi. Sunum-
da, Türkiye’nin büyüyen ekonomi-
si, inşaat ve hazır beton sektörü 
hakkında bilgiler, son gelişmeler ve 
önümüzdeki yıllara ilişkin beklen-
tiler aktarıldı. Avrupa Hazır Beton 
Birliği Yönetim Kurulu 2015 yılında 
yapılacak Kongre’nin Türkiye Hazır 
Beton Birliği tarafından Türkiye’de 
düzenlenmesine karar verdi.

1991 yılından bu yana ERMCO’nun üyesi olan Türkiye 
Hazır Beton Birliği, ERMCO’nun 11. Kongresi’ni 1995 yı-
lında İstanbul’da, başarılı bir organizasyon ile gerçek-
leştirmiş, 1998 yılında Antalya’da yapılan ERMCO Yö-
netim Kurulu Toplantısı ve Teknik Komite Toplantıları-
na, 2005 yılında İstanbul’da yapılan ERMCO Temsilciler 
Toplantısı’na ev sahipliği yaparak ülkemizi en iyi şekil-
de temsil etmiştir.

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) Hakkında

1967 yılında kurulan ERMCO (European Ready Mixed 
Concrete Organization), Türkçe adıyla Avrupa Hazır Be-
ton Birliği, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 22 asil 
üyesi ile hazır beton alanındaki en büyük uluslararası 

kuruluştur. Avrupa Hazır Beton Bir-
liği, Avrupa Standartlar Komitesi 
(CEN) ve Avrupa’nın diğer ilgili ko-
mitelerinde özellikle standartlaştır-
ma, belgelendirme ve çevre alanla-
rında hazır beton sektörünü tem-
sil etmektedir.  Avrupa Hazır Beton 
Birliği, üye ülkeler arasındaki üre-
tim, standart, kalite, teknolojik ye-
nilikler vb konulara ilişkin işbirliğini 
teşvik edip, pekiştirerek hazır be-
ton sektörünün gelişmesini sağla-
dığı gibi, söz konusu ülkeler arasın-
da diğer alanlarda da yakınlaşma 
ve işbirliği olanaklarının doğması-
na zemin hazırlamaktadır.Merkezi 
Brüksel’de bulunan Avrupa Hazır 
Beton Birliği, Avrupa ülkelerinde-
ki ulusal beton birliklerinden tem-
silcilerin bulunduğu çeşitli komite-
ler (Çevre ve Teknik Komitesi vb.) 
aracılığıyla 

THBB to host ERMCO 
Congress

ERMCO  Congress to be organized by 

European Ready Mixed Concrete Association 

(ERMCO) in 2015 will be held by Turkish 

Ready Mixed Concrete Association (THBB) 

in our county.

The 19th Management Committee Meeting 

of European Ready Mixed Concrete Associa-

tion where the candidacy of Turkey to hold 

ERMCO 2015 was discussed was held in 

Brussels on 14 March 2012. Tümer Akakın, 

Secretary General of THBB, made a presenta-

tion regarding why Turkey wished to hold and 

host the Congress.

European Ready Mixed Concrete Associa-

tion Management Board decided that the 

Congress to be organized in 2015 will be held 

by Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion in Turkey.

THBB, 
ERMCO Kongresi’ne 
Ev Sahipliği Yapacak
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Türkiye Hazır Beton 
Birliği’nin (THBB) katkı-
larıyla, Gebze İnşaat Mü-
hendisleri Odası (İMO) ve 
Gebze Belediyesi ortak-
lığında 12 Nisan 2012 ta-
rihinde “Beton Semine-
ri” düzenlendi. Semine-
re Gebze Belediye Başkan 
Yardımcısı Orhan Sipahi-
oğlu, Mimarlar ve Mühen-

disler Odası Temsilciliği üyeleri, belediye yöneticileri, in-
şaat firma yetkilileri ile inşaat ustaları ve kalfaları katıldı. 

Seminerin açılış konuşmasını yapan Gebze İMO Temsilcisi 
Murtaza Doğanyılmaz 17 Ağustos Depremi sonrası yaşa-
nan süreci örnek göstererek depremi çok çabuk unutan, 
hatta daha sonra meydana gelen depremleri dahi umur-
samayan bir millet olduğumuzu belirtti. Murtaza Doğan-
yılmaz, deprem sonrası değişen Deprem Yönetmeliği ve 
Yapı Denetim Sisteminin yaygınlaştırılmasının tek olumlu 
nokta olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmasında betonun 
inşaat sektöründe çok önemli olduğuna dikkat çeken Mur-
taza Doğanyılmaz, inşaat sektörünün durmasının ekono-
minin çökmesi anlamına geldiğini vurguladı. 

Murtaza Doğanyılmaz’ın açılış konuşmasının ardından THBB 

Genel Sekreteri İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Tümer Akakın 
söz aldı. THBB hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan 
Tümer Akakın, katılımcılara beton sınıfları, betonun bakımı 
ve yerleştirilmesi hakkın-
da bilgiler aktardı.

Konuşmasında kaliteli be-
tonun önemini vurgulayan 
Tümer Akakın, Türkiye’de 
üretilen betonların artık 
Avrupa standartlarında 
üretildiğini ve pahalı olma-
dığını belirtti. Sağlam ve 
dayanıklı binalar için mü-
hendislerin Kalite Güven-
ce Sistemi (KGS) tarafın-
dan denetlenen betonla-
rı tercih etmesi gerektiğini 
ve sadece kaliteli betonun 
tercih edilmesinin sağlam 
bina için yeterli olmayaca-
ğını belirten Tümer Akakın betonun kalıba yerleştirilmesi ve 
sıkıştırılmasının da önemini vurguladı. 

Betonun çevre koşullarına göre sınıflandırılması konusun-
da da bilgiler aktaran Tümer Akakın, seminerin son bölü-
münde katılımcılardan gelen soruları cevapladı. 

Gebze’de 
Beton Semineri Düzenlendi

Concrete Seminar 
Organized in Gebze

The “Concrete Seminar” was organized with 

the contributions from the Turkish Ready 

Mixed Concrete Association (THBB) and 

with the cooperation of Gebze Chamber of 

Civil Engineers (İMO) and Gebze Munici-

pality on 12 April 2012. The seminar was par-

ticipated  by Gebze Deputy Mayor, members 

of the Representation of the Chamber of the 

Architects and Engineers, municipal admin-

istrators, representatives from the construc-

tion firms and the construction headmen and 

qualified workmen.
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), hazır beton üreticile-
ri için “Silis Dumanının Saha Betonlarında Kullanımı, Rötre 

Özellikleri ve Tasarımı” konu-
lu bir seminer düzenledi. 

18 Nisan 2012 tarihinde Tür-
kiye Hazır Beton Birliği eğitim 
salonunda düzenlenen semi-
nere THBB üyesi firmalardan 
15 kişi katıldı. Elkem Endüstri-
yel Zemin Teknik Müdürü Ro-
bert Lewis, katılımcılara si-
lis dumanının tarihçesi, beton 
özelliklerine etkisi (dayanım, 
geçirimlilik, kimyasal özellik-
ler, sülfat, klorür, alkali silika 
reaksiyonu) konularında bil-
giler verdi. Lewis, silis dumanı 
ile üretilen betonlar ile dünya-
daki uygulamalar, zemin uy-
gulamaları, sanayi alanların-
daki uygulamalar hakkında da 
katılımcılara bilgiler aktardı. 

Silis Dumanının Saha 
Betonlarında Kullanımı, 
Rötre Özellikleri ve 
Tasarımı Semineri

Güvenli Sürüş 
Eğitimleri 
Başladı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Mercedes’in sponsorluğunda 

hazır beton sektöründe çalışan pompa ve transmikser şoförlerine 

yönelik uygulamalı eğitimler düzenlemeye başladı.

25 Nisan 2012 tarihinde İETT Ayazağa Garajı’nda ilk kez gerçek-

leştirilen güvenli sürüş eğitimine 17 kişi katıldı. “Güvenli Sürüş Eği-

timi” ile sektörde çalışan pompa ve transmikser şoförlerine nitelik 

kazandırmak, maddi ve manevi hasara yol açan kazaları en aza in-

dirmek amaçlanıyor. 

Türkiye Hazır Beton Birliği, sektöre ka-

lifiye eleman yetiştirmek üzere 1994 

yılından itibaren meslek içi eğitimler 

düzenliyor. Bu eğitimlerle hazır beton 

üreticisi firmalarda, transmikser ope-

ratöründen, tesis sorumlusu, labora-

tuvar teknisyeni, santral operatörü, 

mühendise kadar çeşitli mesleklerde 

değişik kademelerde çalışan toplam 10 

bini aşkın kursiyer Milli Eğitim Bakanlı-

ğı, Türkiye İş Kurumu ve THBB imza-

lı sertifikaları ile sektöre kazandırıldı.

Seminar on Using 
Silica Fume in the Site 
Concretes, Shrinkage 

Properties, and Design  

Turkish Ready Mixed Concrete 

Association (THBB) held a seminar 

for the ready mixed concrete producers 

entitled “Seminar on Using Silica 

Fume in the Site Concretes, Shrinkage 

Properties and Design”. 

Robert Lewis, Ground Technical 

Director of Elkem Endüstriyel, provided 

the participants with information 

regarding the history of silica fume and 

its effect on the concrete properties 

(strength, permeability, chemical 

characteristics, sulphate, chloride, and 

alkali silica reaction). 

Safe Driving 
Trainings Start  

Turkish Ready Mixed Concrete 

Association (THBB) started to 

hold applied trainings under the 

sponsorship of Mercedes for the 

pump and truck mixer drivers 

working in the concrete sector.

The Safe Driving Training held 

for the first time on 25 April 2012 

at İETT’s Ayazağa Garage, was 

participated by 17 persons.” 

30 HAZIR BETON   Mart - Nisan • 2012 • March - April

ETKİNLİKLER ACTIVITIES


