
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Kalite 
Fuar Yapım AŞ tarafından düzenlenen Beton 
İzmir 2018 Fuarı, hazır beton, çimento, agrega 
ve inşaat sektörlerini İzmir’de bir araya getire-
cek. “Beton İzmir 2018 Hazır Beton, Çimento, 
Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları 
Fuarı” 25-28 Nisan 2018 tarihleri arasında 
İzmir’de gerçekleştirilecek.

İnşaat ve Beton Sektörlerinin Büyük Buluş-

ması: Beton İzmir 2018 Fuarı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yılın-
dan bu yana Türkiye’de standartlara uygun 
beton üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton 
uygulamalarının sağlanması için çalışmalar 
yapmaktadır. THBB bu doğrultuda, sektörün 
gelişmesini ve firmalar arası bilgi alışverişini 
sağlamak, sektörün vizyonunu ve yol haritası-
nı belirlemek için inşaat ve beton sektörlerine 
yönelik önemli buluşmalar düzenlemektedir. 
1995 yılından bu yana 2 uluslararası kongre ve 
fuar, 5 ulusal kongre ve 9 ulusal fuar düzenle-

yen THBB, 2018 yılında 10. Beton Fuarı’nı İzmir’de düzenleye-

cektir.

THBB ve Kalite Fuar Yapım AŞ tarafından 25-28 Nisan 2018 ta-

rihlerinde düzenlenecek olan “Beton İzmir 2018 Hazır Beton, Çi-

mento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı” inşaat 

ve onun en temel kolu olan hazır beton sektörüyle ilgili birçok 

firmayı İzmir’de buluşturacak. İzmir Gaziemir’deki Fuarizmir’de 

düzenlenecek olan Fuar’da firmalar hızla yerini almaya başladı.

Bu yıl onuncusu düzenlenecek olan Fuar’da hazır beton, çimen-

to, agrega ve inşaat sektörleri ile ilgili son teknolojik ürünler, 

araç, makine, ekipman, hizmet ve donanımlar sergilenecek. Fuar 

hazır beton sektörüyle ilgili her kesimin buluştuğu ortak bir plat-

form olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Fuar’da ka-

tılımcılar son teknoloji ürünlerini ziyaretçilere sunacak. Fuar’da 

hazır beton ve çimento ekipmanlarının yanı sıra beton santralle-

ri, iş makineleri, kamyon ve çekiciler, transmikserler, pompalar, 

kalıp sistemleri, vinçler, çeşitli beton kimyasal-

ları, otomasyon sistemleri, lastik ve akaryakıt 

ürünleri, sektörel makineler başta olmak üzere 

çok geniş bir ürün yelpazesi beton ve agrega 

üreticilerine ve inşaat yapımcılarına sunulacak. 

Fuar, ekonominin lokomotifi inşaat ve onun en 

temel kolu hazır beton ile ilgili sektörlerden bir-

çok firmayı aynı çatı altında buluşturacak. Av-

rupa Hazır Beton Birliği (ERMCO), Ankara Sa-

nayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO), 

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İstanbul 

Sanayi Odası (İSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO), 

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Çevre Dostu 

Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Türkiye İnşa-

at Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), 

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası 

(İNTES), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ve 

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği 

(YDDMD) tarafından desteklenen Beton İzmir 

2018 Fuar’ını önceki yıllarda olduğu gibi Avru-

pa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’dan çok sayıda 

profesyonel katılımcı ziyaret edecek.

Beton İzmir 2018 Fuarı,

İnşaat ve Hazır Beton Sektörlerini

İzmir’de Buluşturacak

Beton Izmir 2018 

Exhibition to 

bring together 

the Construction  

and  Ready Mixed  

Concrete  Sectors in 

Izmir

Organized by Turkish Ready 

Mixed  Concrete Association 

(THBB) and  Kalite Fuar Yapım 

A.Ş., Beton Izmir  2018 Exhibition 

will bring together the ready mixed  

concrete, cement, aggregate, and  

construction  sectors in Izmir. 

“Beton Izmir  2018 Ready Mixed  

Concrete, Cement, Aggregate, 

Construction  Technologies  and  

Equipment   Exhibition” will take 

place in Izmir on April 25-28, 2018.

Beton İzmir 2018 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı

25-28 Nisan 2018

Fuarizmir, Salon C, Gaziemir / İzmir
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Turkish Ready Mixed  Concrete Association 

(THBB) has been working on the production of 

concrete in compliance with the standards  in Tur-

key since 1988 and on ensuring accurate concrete 

implementations are conducted in constructions. 

Accordingly, THBB is holding significant meet-

ings for the construction  and  concrete  sectors 

to ensure the development of the sector and 

information exchange between companies and to 

determine the vision and roadmap of the sector. 

Having organized 2 international  congresses and  

exhibitions, 5 national  congresses,  and 9 national 

exhibitions since 1995, THBB will held the 10th  

concrete exhibition 2018 in Izmir.

Fuarda, THBB Seminerleri 

Düzenlenecek

Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından 
Beton İzmir 2018 Fuarı’nda önceki yıl-
larda olduğu gibi THBB Seminerleri 
düzenlenecek. Fuarın ilk iki günü olan 
25-26 Nisan 2018 tarihlerinde gerçek-
leştirilecek seminerlerde, mega proje-
lerde beton, geçirimli beton, beton ve 
sürdürülebilirlik, silindirle sıkıştırılmış 
beton yollar, katılımcı firmaların se-
minerleri başta olmak üzere sektörün 
gelişimine katkı sağlayacak konularda 
sunumlar yapılacak.

Fuar hakkında bilgi almak için

www.betonfuari.com adresini ziyaret 

edebilirsiniz.

Fuarda yer almak için 

0212 3931390 – 0212 2206257 no’lu 

telefonlardan Kalite Fuarcılık Yapım 

AŞ’yi arayabilir veya

info@kalitefuarcilik.com adresine 

yazabilirsiniz.

FUAR YERİ

“Fuarizmir”, Salon C, Gaziemir / İzmir
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25 NİSAN 2018, ÇARŞAMBA

11.00 – BETON İZMİR 2018 FUAR AÇILIŞ TÖRENİ

THBB TEKNİK SEMİNERLERİ
13.30-13.45 Açılış Konuşması
 Yavuz IŞIK - Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Başkanı
13.45-14.15 Geçirimli Beton
 Selçuk UÇAR - THBB Kalite Güvence Sistemi Direktörü
14.15-14.45 Beton ve Sürdürülebilirlik 
 Aslı Özbora TARHAN - THBB Genel Sekreteri 
14.45-15.15 Mega Projelerde Beton 1: Çanakkale Köprüsü Beton Uygulamaları
 Erdoğan DEDEOĞLU, Ali Osman BAKİ - Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü, Bursa
15.15-15.45 Ara 
15.45-16.15 Mega Projelerde Beton 2: Yusufeli Barajı ve HES Projesinin Karakteristik Özellikleri ile  
 Baraj Gövdesi Kütle Betonu Tasarımı
 Turan BATMAZ, Aydın SAĞLIK - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
16.15-16.45 Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yollar 
 Dr. Yavuz ABUT  - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

26 NİSAN 2018, PERŞEMBE

13.30-14.45 Ekonomi Semineri
 Yavuz IŞIK - Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Başkanı  
 Prof. Dr. Emre ALKİN
14.45-15.15 Ara
15.15-16.45 Katılımcı Firmaların Seminerleri
 Özbekoğlu, Sürdürülebilir Beton Üretimi için Geri Dönüşüm Suyu Tamamen Kullanılması 
 (Diğer sunumlar daha sonra duyurulacaktır.)

LCV: 0216 322 96 70
(En geç 19 Nisan 2018 tarihine kadar katılım durumunuzu bildirmenizi rica ederiz.)

Yer : “Fuarizmir”, Salon C Seminer Salonu, Gaziemir / İzmir
Kayıt : www.thbb.org
Fuar Ziyaret Gün ve Saatleri: 25-28 Nisan 2018 / 10.00-18.00

Güncel program için www.thbb.org adresini ziyaret ediniz.

BETON İZMİR 2018 FUARI
AÇILIŞ TÖRENİ VE THBB SEMİNERLERİ

BETON İZMİR 2018 FUARI THBB SEMİNERLERİ
ANA SPONSORU

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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BETON İSTANBUL 2017 FUARI’NDAN 

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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ŞUBAT AYI İTİBARIYLA BETON İZMİR 2018 FUARI’NDA YER ALAN FİRMALAR

AIR LIQUIDE GAZ SAN. VE TİC. AŞ

BETA İŞ MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

BETONSTAR MAKİNA SAN. VE TİC. AŞ

BMS BETON MAKİNE SERVİS LTD.ŞTİ.

BOOM MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

BYTRUCK OTOMOTİV İNŞ. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÇAYIROVA BORU SANAYİ VE TİCART AŞ

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI

FORD OTOSAN-FORD OTOMOTİV SAN. AŞ

GÜVEN MAKİNA SAN. VE TİC. AŞ

HİDROMEK HİDROLİK VE MEKANİK MAK. İML. SAN. TİC. AŞ

HBC RADYO KONTROL LTD. ŞTİ.

HİDROMEK HİDROLİK VE MEKANİK MAK. İML. SAN. TİC. AŞ

IVECO ARAÇ SANAYİ VE TİCARET AŞ

İMER-L&T İŞ MAKİNALARI AŞ

KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ AŞ

LYKSOR YAPI KİMYASALLARI AŞ

MC FİLTRE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZBEKOĞLU İTH. İHR. İNŞ.TAAH. VE MÜH. LTD. ŞTİ.

Pİ MAKİNA OTOMASYON İNŞ. MAK. PAZ. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.

PROGRESS GROUP GmbH

PUTZMEISTER MAKİNA SAN. VE TİC. AŞ

ROMETA SA

SOLE BETON KATKI MADDELERİ

TRANS DIŞ TİCARET-TEOMAN KÜPELİ

3A LABORATUVAR TEST CİH. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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ETKİNLİKLER ACTIVITIES

Air Liquide, sanayi ve sağlık sektörleri için gaz, teknoloji ve 
hizmetlerde 80 ülkede, 68.000’den fazla çalışanı ve 20 mil-
yar €’nun üzerinde cirosu ile dünya lideri konumundadır. Air 
Liquide, Türkiye’de ise 2011 yılından itibaren Ankara, İzmir ve 
İzmit’te bulunan hava ayrıştırma tesisleri ile sanayi bölgele-
rinde otomotiv, metalurji, metal imalatından, kimya ve gıda 
endüstrisine kadar yenilikçi çözümler – gaz, ekipman ve hiz-
metler – sağlamaktadır.  

Air Liquide’nin azot ile beton soğutma çözümü CryoCrete™, 
sıcak hava koşullarında kütle beton dökümü için zorlu soğut-
ma gereksinimlerini ve dökme sıcaklığı özelliklerini karşıla-
maya yardımcı olur. CryoCrete™, stadyum, gökdelen, otoyol 
gibi büyük mühendislik yapılarının inşasında kullanılır.

Beton mikseri, destek yapısının bacaklarına doğru uygun bir 
şekilde ileri sürülür. Depolama tankındaki sıvı azotun beton 
mikserinin içerisine doğrudan güvenli enjeksiyonu, beton 
soğumasına izin verir. Özel panel kontrolü sayesinde sistem 
uzaktan işletilir. Kolayca uygulanabilir olması işletme veya 
şantiye içerisinde kullanımına olanak verir. Buz ya da soğuk 
su ilavesi veya chiller kullanımı gibi diğer yöntemlere göre 
hızlı soğutma kapasitesi, düşük güç tüketimi, ek insan gücü 

ve yatırım gerektirmemesi, beton kalitesini etkilememesi, gü-

venli ve kolay kullanımı gibi avantajları bulunmaktadır.

AIR LIQUIDE GAZ SAN AŞ

Tel: +90 212 345 11 40 

E-posta: ebru.kaya@airliquide.com

Web: www.airliquide.com/turkey

AIR LIQUIDE

BETONSTAR AŞ, sektördeki 25 yıllık imalat tecrübesi ve dene-
yimli kadrosuyla 2008 yılından bu yana BETONSTAR markası adı 
altında kamyon üzeri ve sabit beton pompalarının üretimi, satışı 
ve ihracatını yapmaktadır. %100 yerli sermaye ile kurulan şirket 
hazır beton sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalarla yurt için-
de ve yurt dışında projeleri olan müteahhit firmalara, beton pom-
pası ve ekipmanları sağlamaktadır. Bununla birlikte Türkiye’nin 
her köşesinde, yedek parça ve servis hizmetleri de vermektedir.

2017 yılında tamamen BETONSTAR AR-GE mühendisleri tara-
fından geliştirilen yeni “Akıllı Beton Pompası” teknolojisini tüm 
ürünlerinde standart olarak sunmaya başlamıştır. “Smartstar” 
olarak tescillediği bu sistem ile daha konforlu daha ekonomik, 
performansı daha yüksek ve üst düzey güvenlikli makineler üret-
meyi başarmıştır. İzmir Torbalı’daki üretim-montaj fabrikasındaki 
ek binada yer alan montaj ve yeni boyahane tesislerinde daha 
kaliteli ve daha verimli üretim yapmaya başlamıştır. Üretiminin 
%40 -%45’ini ihraç eden BETONSTAR’ın faaliyet gösterdiği pa-
zarlar arasında İsrail, Rusya, İran, Almanya, Makedonya, Gine, 
Azerbaycan, Irak, Filistin, Tunus, Cezayir, Avustralya, Finlandiya, 
Mısır, Gana ve Uganda yer almaktadır. Kamyon üzeri beton pom-
pası segmentinde 24 metreden 58 metreye kadar (H24, H30, 

H37, H40, H43, H47, H52 ve H58) modelleri mevcuttur. Bunun 
yanında yüksek katlı binalar için kullanılan, BSS 14.90, BSS 21.90, 
BSS 36.000 model sabit beton pompalarımız ve BSD 24, BSD 33 
model hidrolik beton dağıtıcı (kule bom) modelleri bulunmaktadır.

Betonstar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ
Tel: +90 216 420 23 14 (pbx)
E-posta: info@betonstar.com
Web: www.betonstar.com

BETONSTAR
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ACTIVITIES ETKİNLİKLER

1998 yılında kurulan BMS firması, ağırlıklı olarak hazır be-

ton sektörüne, servis hizmeti veren bir şirkettir. BMS, beton 

pompa kiralama, bakım ve servis hizmetleri vermektedir. Bu 

faaliyetlerine,  üç yıl önce Güney Koreli Everdigm markasının 

satış ve servis hizmetlerini ilave etmiştir. 

Everdigm firması, Güney Kore’nin en eski ve saygın pompa 

üreticisi olup BMS firmasına üretim lisansı vermiştir. Son bir 

yıldır da, 37, 42, 47 metrelik pompalar Türkiye’de üretilmek-

tedir.

Everdigm önümüzdeki yıllarda, pazardaki gelişmelere bağlı 

olarak, Türkiye’yi bir üretim merkezi olarak düşünerek, bu 

coğrafyaya buradan hizmet vermeyi planlamaktadır.

BMS Beton Makina Servis. Ltd. Şti.

Tel: 0 212 206 54 00 

E-posta: info@bmsservis.com

Web: www.bmsservis.com

BMS/EVERDIGM

Boom Makina; 1990 senesinde İstanbul’da kurulmuş ve halen 
Çekmeköy / Ömerli’de, 4.000 m²’si kapalı olmak üzere 16.000 
m² alan üzerindeki modern tesislerinde faaliyetlerini sürdüren bir 
firmadır. 

Firmanın ana faaliyet alanları, hidrolik-mekanik beton dağıtıcılar 
ve beton sevk elemanlarıdır. Beton dağıtımında kullanılan tüm 
makinelerin tasarımcısı ve üreticisi olan Boom Makina, geniş bir 
ihracat ağına sahiptir. Boom Makina, Türkiye’de beton dağıtı-
cı üreten ilk şirket olmakla beraber; özellikle son yıllarda beton 
dağıtımı konusunda yaptığı AR-GE çalışmalarının sonucunda, 
uluslararası pazara örnek olarak sunduğu patentli BHD serisi 
ürünleriyle ve geniş ürün yelpazesiyle hizmet vermektedir. Ön-
celikli olarak Türkiye’de kalitesi, 30 yıla yakın tecrübesi ve müş-
teri memnuniyetindeki kararlılığı ile danışmanlık, ürün satış, sa-
tış sonrası servis ve teknik destek hizmetlerini sürdürmektedir. 
Yurtdışı pazarında da aynı güvenilirlik ve verimlilikle, ülkelerinin 
saygın firmalarından olan partnerleriyle iş birliği içerisinde çalı-
şarak ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. İmalatında kullandığı 
ekipmanları kendi faaliyet alanlarının dünya lideri üreticilerden 
temin etmektedir. Ürünleri; Boom Makina garantisi altında TSE,  
TÜV, PCT ve CE belgeleri güvencesi ile imal edilmektedir. Pro-
jelere özel ve şantiye şartlarına uygun olarak tasarlanan esnek 

imalat şekilleri, müşteri memnuniyetinin yanı sıra en ekonomik 

çözümün de sunulmasını sağlamaktadır. Boom Makina’nın he-

defi; ulusal markasının sürdürülebilirliğini sağlamak, kalite stan-

dartlarını ve müşteri memnuniyeti önceliğini koruyarak bir dünya 

markası olma yolunda pazar payını büyütmektir. 

Boom Makina
Tel: 0216 420 16 44

E-posta: info@boom.com.tr

Web: www.boom.com.tr

BOOM MAKİNA
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ETKİNLİKLER ACTIVITIES

CVS Yakıt Koruma Sistemleri, otomotiv yedek yan parça üre-
timi, servis ve bakımın yanı sıra, otomotiv servis ekipmanları 
ve yakıt koruma güvenlik sistemleri üretimi amacıyla kurul-
muştur. 20 yılı aşkın süredir otomotiv ağır ticari, hafif ticari 
ve binek araç sektöründeki araçlara yedek parça ve servis 
bakım ve onarım konusunda uzman olan CVS, müşteri, çalı-
şan ve tedarikçi memnuniyetini en üst düzeyde tutarak kalite 
standartlarında ürün ve hizmetler sunma ilkesini benimse-
miştir. Sektördeki bu uzun yıllardaki kaliteli hizmet olgusunu 
müşterilerine yansıtan CVS, fikirlerini ağır ticari araç sektö-
ründe yakıt güvenlik konusunda da uzmanlığa taşımıştır. CVS 
bu doğrultuda müşterileri, çalışanları, tedarikçileri için sü-
rekliliği, güvenilirliği tercih eden, topluma ve çevreye duyarlı 
bir kurum olma hedefiyle çalışmaktadır.

Müşterileri için farklılık yaratmak, firmadan beklentilerine 
ürünlerinin, çalışanının ve hizmetinin kalitesi ile karşılık ver-
mek CVS’nin temel ilkesidir. Yönetim ve üretim fonksiyonları-
nın etkin, verimli ve müşteri odaklı çalışmasını sağlamak üze-
re kurulmuş olan kalite yönetim sist fikirlerini emi, tüm firma 
çalışanlarının katılımı ve yönetimin desteğiyle toplam kalite 

yönetimi hedefine ulaşılmasında etkin rol almaktadır. CVS, 

müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlamayı ve sıfır kusur 

yüzdesi ile ürün üretmeyi firma politikası olarak belirlemiştir. 

BYTRUCK Otomotiv İnş. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0212 438 20 34

E-posta: koruma@cvsyakitkoruma.com

Web: www.cvsyakitkoruma.com

CVS YAKIT KORUMA

1978 yılında İstanbul’a 10 km mesafedeki Çayırova’da kurulmuş 
olan Çayırova Boru San. ve Tic. AŞ, yaklaşık 100 bin m2’lik bir 
yerleşim alanında yıllık 300 bin ton üretim kapasitesi ile 40 yıldır 
çelik boru sektöründe hizmet vermektedir.

Çayırova Boru, 3/8” ile 12 3/4” dış çap aralığında petrol boruları, 
doğalgaz boruları, su boruları, kazan boruları, beton pompa bo-
ruları, genel kullanım amaçlı borular ile yapı profillerini en son 
teknolojiyi kullanarak, tecrübeli ve eğitimli kadrosu ile üretmekte-
dir. Galvaniz kaplama, polietilen kaplama, epoksi kaplama, iç be-
ton kaplama, boya ve vernik gibi koruyucu kaplama uygulamaları 
ile oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

Uluslararası saygın denetim kuruluşları tarafından tescil edilen 
kalite ve üretim yönetim sistemlerine sahip olan Çayırova Boru, 
başta inşaat sektörü olmak üzere bir çok sektörde kaliteli, gü-
venilir ve yenilikçi kimliği ile pazardaki konumunu günden güne 
güçlendirmektedir.  İnşaat sektörü, çelik boruların ve profillerin 
kullanıldığı önemli sektörlerin başında gelmektedir. Günümüzde 
inşaat sektörünün gelişen ve büyüyen yapısı  çelik borulardaki 
talebin de artmasını sağlamıştır. İnşaat sektörünün hareketliliği 
ile sektöre hizmet veren beton pompa pazarı da son 25 yılda güç-
lenerek büyümesini sürdürmeye devam etmektedir. Geniş ürün 
yelpazesine sahip olan Çayırova Boru, pazardaki beton pompa 

borusu ihtiyacını karşılamada öncü firma olarak hizmet vermeye  
devam etmektedir. Çayırova Boru, ürettiği ürünlerin önemli bir 
bölümünü 30’dan fazla ülkeye ihraç ederek, Türkiye’nin çelik sek-

töründeki ihracatına olan katkılarını sürdürmektedir.

Çayırova Boru San. ve Tic. AŞ
Tel: 0262 648 68 31

E-posta: satis@cayirovaboru.com

Web: www.cayirovaboru.com

ÇAYIROVA BORU
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Ford Trucks İnşaat Serisi, kalbinde yer alan Ecotorq motor saye-

sinde rampada ve zorlu yollarda üstün çekiş gücüyle sürücülere 

konfor getiriyor. 

Ford Trucks x4 damper, mikser, beton pompası ve bunların yanın-

da x2 hafif damper modelleri ile hafriyattan hazır betona, sektö-

rün her alanını kapsayan bir çeşitlilik sunuyor. 

Her türlü üstyapı tipine uyum sağlayan Ford Trucks inşaat serisi, 

yeni hafif mikser serisi ve ağır şantiye koşullarına uygun olarak 

geliştirilmiş 8x4 ekstra güçlü inşaat aracı ile hem şehir içi hem de 

zorlu inşaat alanlarına uyum sağlıyor.

Ford Trucks inşaat serisi, şantiyelerin dik yokuşlu çalışma şart-

larında 2150 Nm’ye varan yüksek tork ile yokuşları tırmanırken; 

standart 400 KW gücündeki motor freni ile gücü sürekli kontrol 

altında tutuyor. Daha zorlu şartlar için ise 600KW gücündeki In-

tarder seçeneği ile toplam 1.000 KW’lık frenleme kabiliyeti saye-

sinde en dik rampa ve yokuşlarda en ağır yüklerle dahi güvenli bir 

şekilde yol alabiliyor. Yüksek dayanımı, 2.250 saat bakım aralığı 

ve akıllı bakım teknolojisi sayesinde düşük işletme maliyetleri va-

dediyor.

Ford Otomotiv Sanayi AŞ

Tel: 0216 564 72 56

Web: www.fordtrucks.com.tr

FORD TRUCKS

GÜVEN, 1996 yılında, kaliteli üretim anlayışıyla Cemil Kirmit ta-
rafından İskenderun OSB’de 10 dönümlük bir alan üzerine kurul-
muştur. Firma, hazır beton, çimento, hafriyat malzemesi ve her 
türlü dökme malzeme nakliyesine yönelik, yarı römork araç ve 
araç üstü (kamyon üstü) ekipman üretimini gerçekleştirmekte-
dir. GÜVEN’in ürün portföyünde; yarı römork araç  ve araç üstü 
ekipman olarak silobas, damper,damper silobas ve transmikser 
imalatları bulunmaktadır. Firma, Türkmenistan, Rusya, K.Irak, 
Libya ve Ortadoğu’da silobas üretiminde pazar lideri olup, diğer 
ürün çeşitlerinde  de yapacağı yeni yatırımla beraber pazar lider-
liğini hedeflemektedir. Ayrıca firmanın odaklandığı projeler  daha 
çok yurt dışındaki büyük inşaat projeleri ve yurt içindeki prestijli 
büyük projelerdir. Firma 2017’de tam kapasite üretim gerçekleş-
tirmiş olup (550 adet / ürün), 2018 yılında 600 (adet / ürün) üret-
meyi planlamaktadır. 2018 yılının son çeyreğinde, mevcut fab-
rikanın yanındaki 10 dönümlük boş araziye 10.000.000 USD’lik 
yeni fabrika yatırımı ile mevcut ürün portföyündeki ürünlere ek 
olarak, yeni araç üstü ekipman imalatını ve  mevcut üretim kalite-
sini de yükseltmeyi hedeflemektedir. İnşaat firmalarının istediği 
ürünleri, hafifletilmiş olarak sunabilmektedir. Böylece taşınabilir 
faydalı yük miktarını artırarak müşterilerinin kazancına ekstra 
ilaveler yapmaktadır. GÜVEN, Beton İzmir 2018 Fuarı’nda özel 

olarak Türkiye’nin en hafif  2,00 mm STRENX çeliğinden üretilen 

30 m3’lük V – tipi silobasını 3,00 mm STRENX çeliğinden 30 m3 

damper silobasını sergileyecektir.  

Güven Mak. San. ve Tic. AŞ

Tel: 0326 656 28 49 (Pbx)

E-posta: info@guvenmak.com.tr

Web: www.guvenmak.com.tr

GÜVEN 
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HBC-radiomatic Türkiye, bu sene 70. yılını kutlayan Alman firması 
HBC-radiomatic ürünlerinin satış ve servis hizmetlerini sunmak-
tadır. Dünya çapında lider üreticilerden biri olan HBC-radiomatic, 
beton pompası sektöründe de üreticilerin tercih ettiği marka ol-
muştur. Bu sektöre ilave olarak kule vinçlerde, iş makinalarında, 
kamyon üstü vinçlerde, tavan vinçlerinde, vidanjörlerde ve daha 
birçok sektörde HBC-radiomatic kablosuz kumanda ürünleri kul-
lanılmaktadır.

HBC-radiomatic ürünlerinde, standart olan otomatik frekans se-
çimi ile frekans karışması yaşanmamaktadır. Yine standart bulu-
nan iLOG anahtarı ile el kumandasında arıza olması durumunda, 
yeni bir el kumandası sadece bu anahtar değiştirilerek devreye 
alınabilmektedir.

Yeni geliştirilen radiomatic photon modelinde, araç üzerindeki 
kör noktalara yerleştirilen kameraların görüntüsü, el kumandası-
na canlı olarak aktarılabilmektedir. Böylece görüş mesafesi dışın-
daki alanlar da kontrol sırasında dikkate alınabilmektedir. 

HBC-radiomatic’in bir diğer özelliği ise “data logger ve kullanıcı 
kart“ ile istenmesi durumunda kumandanın hangi saatte devreye 

alındığı, hangi hareketin kaç defa yapıldığı gibi bilgiler hafızaya 

alınarak daha sonra bu bilgilerin bluetooth üzerinden indirilerek 

incelenebilmesidir.

HBC-radiomatic Türkiye

Tel: 0312 397 20 44

E-posta: info@hbcturkiye.com       

Web: www.hbcturkiye.com

HBC - RADIOMATIC TÜRKİYE

Hydronix Nem Sensörleri dünyada ilk olarak mikrodalga yönte-
miyle on-line nem ölçümü gerçekleştiren ve en yaygın dijital nem 
sensörüdür. 80 binin üzerinde değişik uygulamalarda kullanıl-
maktadır. Beton (hazır beton ve prefabrik), maden, döküm, sera-
mik, cam, tahıl, şeker vb. birçok kullanım alanı mevcuttur. 

Mikrodalga nem ölçüm tekniğinin diğer (rezistif, kapasitif, vb.) 
tekniklere göre temel avantajı, sadece nemi oluşturan su miktarı-
na duyarlı olması ve suyun içindeki mineralden etkilenmemesidir. 
Bu sayede her zaman yüksek doğrulukta ölçüm yapar, kalibras-
yon kayması gibi bir durum söz konusu olmaz.

Hydro Mix-VIII özellikleri şöyledir: Sağlam, güvenilir, basit; geliş-
miş dijital teknolojisi sayesinde nemdeki hızlı değişimleri algıla-
yarak (saniyede 25 okuma), mümkün olan en yüksek ölçüm doğ-
ruluğunu yakalar; dâhilî sıcaklık ölçümü sayesinde, nemi ölçülen 
malzemenin aynı anda sıcaklık bilgisinin de ölçülebilmesi; nem ve 
sıcaklık için kullanılabilecek 2 adet analog çıkış (0-10V, 0-20mA, 
4-20mA) ve RS485 haberleşme ile  haricî otomasyon sistemle-
rine kolay bağlantı; beton mikserinin zorlu ortamına dayanacak 
tasarım ve imalat; sert seramik yüzeyin kaza ile hasar görmesi 
durumunda kolay kısmi değişim; alternatif yöntemler sayesinde 
geniş bir mikser yelpazesine kolay montaj.

Hydro-Probe IV özellikleri ise şöyledir: Uygulamaya göre kon-
figürasyon; 0-20mA, 0-10V veya 4-20mA lineer çıkış; PC ile 

RS485/RS232 bağlantı; 16 sensöre kadar network bağlantısı; 
eş-karakterli cihazlar (kolay değişim); dâhilî sıcaklık kompanzas-
yonu; eş zamanlı sıcaklık değeri gösterimi; dâhilî ortalama alma 
özelliği; filtre özelliği; alarm; ücretsiz, kullanımı kolay kalibrasyon 

ve konfigürasyon yazılımı.

Mikrohost Sistem

Tel: 0212 438 29 49

E-posta: hydronix@nemsensoru.com

Web: www.hydronix.com.tr, www.nemsensoru.com

HYDRONIX
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IMER-L&T; sektöründe Avrupa’nın önde gelen firmalarından biri 
olan İtalyan IMER Group ile Yüksek Makine Mühendisi Metin Uy-
gur ortaklığında transmikser imalatı amacıyla 2006 nisan ayında 
Aksaray’da kurulmuştur.

En son teknoloji ile yıllık 2.000 adet transmikser üretim kapasi-
tesine sahip olan fabrika; çok kısa sürede Türkiye ve Avrupa’nın 
en büyük transmikser üretim tesisi haline gelmiştir. Tüm trans-
mikserler firmanın çevresel titizliği ve ekolojik saygısıyla uyumlu 
olarak, gürültüyü ve toz çıkışını kısıtlayacak bir biçimde üretilir. 
Ar-Ge, üretim, satış ve SSH birimlerinin etkin ve esnek organi-
zasyonu sayesinde müşterilerin gereksinimlerine göre tasarlanır. 
Satış sonrası servis birimi tüm müşterilerin yedek parça ve servis 
gereksinimlerinin derhal karşılanmasını sağlar. Üstün nitelikli, her 
zaman kendisini kaliteye adamış olan personel; güvenilir ve yeni-
likçi tasarım ile şirketin yüksek etkinlik düzeyine ulaşmasına ola-
nak tanır.  IMER-L&T aynı zamanda Mercedes-Benz Türkiye, Ford 
Otomotiv, Renault ve MAN firmaları tarafından onaylanmış üst 
yapı firmasıdır. IMER-L&T; yurt dışında çalışan Türk firmalarına 
ve yabancı inşaat firmalarına ihraç kayıtlı olarak kamyona monte 
edilmiş transmikser avantajını sunmaktadır. Onaylı üst yapı fir-
ması olması nedeniyle satılan kamyonlar tüm dünyada garanti 
kapsamı dahilinde çalışmaktadır. 2017 yılında Ürdün, Cezayir, 

Filistin, Türkmenistan, Kosta Rika, Nijerya, Dubai ve birçok Av-
rupa ülkesine ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu yıl yapılmakta olan 
üçüncü fabrika yatırımı ile birlikte yıllık üretim kapasitesi 2.000 
adetten 3.000 adede çıkacaktır.

IMER-L&T İş Makinaları AŞ
Tel: +90 312 492 17 50

E-posta: info@imer-lt.com.tr

Web: www.imer-lt.com.tr

IMER-L&T

“CNH Industrial” şirketinin bir parçası olan IVECO, hafif, orta ve ağır 
ticari araçları, off-road kamyonları, şehir içi ve şehirlerarası otobüs 
ve de itfaiye ya da off-road görevler gibi özel durumlar için savunma 
ve sivil koruma araçlarını tasarlamakta, üretmekte ve pazarlamak-
tadır. 

IVECO, Türkiye’de 33 satış ve 55 satış sonrası noktası ile hizmet ver-
mektedir. Çok geniş bir ürün gamına sahip olan IVECO hafif ticari 
araç segmentinde Daily, orta kamyon segmentinde Eurocargo, ağır 
vasıta segmentinde Stralis ve Trakker’ı pazara sunmaktadır. IVECO 
3,5 ton segmentinden ağır vasıtaya kadar çok geniş ürün gamına 
sahip bir markadır. IVECO markasını diğer birçok markadan ayıran 
önemli özelliklerden biri de sadece ticari araç üreten bir marka ol-
masıdır. Ürün sunduğu her segmentte iddialı olan IVECO, off-road ve 
inşaat segmentinde de iddialıdır. Off road serisinde 4x2 den 8x8’e 
kadar her misyona göre ürünü bulunmaktadır. En ağır görev aracı 
olan Astra, dünyanın en zor coğrafyalarında en ağır koşullarda ça-
lışmaktadır. Türkiye’de Astra kamyonlar ağırlıklı olarak açık maden 
işletmelerinde kullanılmaktadır. Astra, 2016 yılından itibaren satış 
ve satış sonrası hizmetlerini IVECO çatısı altında gerçekleştirmekte-
dir. Hafriyat maksatlı damper, mikser ve beton pompası uygulama-
ları için konumlandırılan araç ise Trakker’dir. Damper uygulamaları 
için 450 ve 500 beygir gücündeki, transmikser ve beton pompası 

uygulamaları için de 410 beygir gücündeki Cursor 13 Motor seçe-

nekleri sunulmaktadır. IVECO’nun satış sonrası servis ağı yaygın ve 

yedek parça bulunabilirliği çok yüksektir.

IVECO Araç San. ve Tic. AŞ 

Tel: 0216 561 16 05

E-posta: infoivecoturkiye@cnhind.com

Web: www.iveco.com, www.cnhindustrial.com

IVECO
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Koluman inşaat sektöründeki müşterilerine Junjin markası ile 
beton pompası, Koluman markası ile transmikser, araç üstü 
damper ve damper treyler ürünleri ile çözüm sunmaktadır. 
Her sene daha da yükselen satış adetleriyle, Junjin destekli 
yerlileştirme çalışmalarıyla, Koluman ve Junjin firmaları ara-
sındaki bağlar günden güne güçlenmektedir. Firma, kalite 
standartlarını beton pompası üretiminde de kullanmak amaçlı, 
66.000 m2 kapalı alana sahip son teknoloji ile donatılmış yeni 
bir üretim ve montaj fabrikası kurmuştur.  

JUNJIN beton pompaları saatte 158 m3 beton sevkiyatı yapa-
rak 12 m3 bir mikseri 3,5-4,5 dk. gibi kısa bir sürede boşaltabil-
mektedir. Kullanıcı açısından zaman kazandıran ürünler beton 
seçmemekte, açık sistem çalışmakta, ana pompası büyük ol-
duğundan kamyon motoru düşük devirde çalışmakta ve yakıt 
tasarrufu sağlamaktadır. Güçlü hidrolik sisteme sahip olan 
Junjin beton pompaları, hidrolik sistem ve elektrik aksamın-
dan oluşmaktadır. Bu sistemin kullanımı elektronik sistemli be-
ton pompalarına göre daha dayanıklı ve daha kolay olmakta-
dır. Yüksek mevsim sıcaklığında ve soğukluğunda, elektronik 
aksamlı pompalara göre Türkiye’nin her bölgesinde rahatlıkla 

kullanılmaktadır. Türkiye’nin beton sektörünün en büyük hiz-
metlerinden biri olan Beton Fuarı’na her yıl katılım sağlayan 
Koluman, İzmir Gaziemir’de yapılacak Beton Fuarı’nda bu sene 
de müşterilerine yenilikçi çözümlerini sunacak. 

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ
Tel:  0 324 651 00 20
Müşteri Hizmetleri: 0850 840 9933
Web: www.koluman-otomotiv.com.tr

KOLUMAN JUNJİN 

Kurucularının sektördeki 20 yıllık deneyimleriyle kasım 2016’da 
İzmir – Kemalpaşa’da %100 yerli sermaye ile kurulan LYKSOR 
Yapı Kimyasalları AŞ, bilgi ve birikim alt yapısıyla çok kısa za-
manda hızla büyüyerek İzmir-Kemalpaşa’daki üretim tesisi ya-
nında Diyarbakır’da kurulan diğer üretim tesisiyle birlikte tüm 
Türkiye ve hatta bazı dünya ülkelerinde hazır beton ve inşaat 
sektörü için çok önemli bir çözüm ortağı olmuştur.

Toplam 5.500 m2 kapalı alanla ülkemizin en batısı ve en do-
ğusundaki üretim tesisleriyle faaliyet gösteren LYKSOR, TS 
EN 934-2 Standardı kapsamındaki bütün hazır beton, beton 
ve harç kimyasal katkıları yanında çimento sektörü için öğüt-
me kolaylaştırıcı kimyasal katkılarını da bulunduran geniş ürün 
yelpazesine sahiptir. Ayrıca müşterilerin beklenti ve ihtiyaç-
larına karşılık istenen özellikte, değişik ham madde ve üretim 
koşulları karşısında bu koşulların gerektirdiği özellikte ürettiği 
ve geliştirdiği ürünlerle müşterilerinin gözünde tam bir çözüm 
ortağı olmaktadır. LYKSOR, sadece kimyasal katkıları değil bu 
yapı kimyasallarının üretiminde kullanılan ve en önemli ham 
maddelerden olan amin sülfonat bileşikleri, vinil kopolimer ve 
yeni nesil polikarboksilat eter gibi bazı kimyasal ham madde-
lerini de başarıyla üretmektedir. Üretim tesislerinde bulunan 

ve bünyesinde tam donanımlı kimya ve beton laboratuvarlarını 

barındıran geniş donanımlı AR-GE merkeziyle LYKSOR, akade-

misyen danışmanlığı ve üniversite iş birliği ile sürekli iyileşmeye 

ve müşterilerinin en önemli çözüm ortağı olmaya devam ede-

cektir. 

LYKSOR Yapı Kimyasalları AŞ
Tel: +90 232 880 70 66 / 67

E-posta:  info@lyksor.com

Web: www.lyksor.com

LYKSOR YAPI KİMYASALLARI
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MC Filtre, 2008 yılında kurulmuş olup otomotiv ve endüst-

riyel filtreler dalında uzman ve yetişmiş kadrosu ile hizmet 

vermektedir.

Endüstriyel gruptaki üretiminin bir bölümü hazır beton te-

sislerinde kullanılan çimento silolarının toz filtre sistem ve 

kartuşlarıdır. Ayrıca yine bu alanda kullanılan emniyet valf-

leri de üretilmektedir. Genellikle büyük çoğunluğu ülkemiz 

tarafından ithal edilen bu grup ürünlerin üretimi konusunda 

MC Filtre ciddi bir mesafe kat etmiş olup son iki yıldır ise silo 

tozsuzlaştırma sisteminin tamamının yapımını ve satışını ger-

çekleştirmektedir.

MC Filtre, 2018 yılı başı itibarıyla 5.000 m2’lik kapalı alanda 

ve yeni fabrika binasında önce güven anlayışı ile üretimini 

arttırarak devam ettirmektedir.

MC Filtre San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0362 266 60 62                                                    

E-posta: info@mcfiltre.com                                                                   

Web: www.mcfiltre.com

MC FİLTRE 

Özbekoğlu 1974 yılında kurulmuş ve tüketim ürünleri ticareti alanın-
da çalışmaya başlamıştır. Firma, halen faaliyet gösterdiği endüstri-
yel ekipmanlar sektörüne 1992 yılında adım atmıştır. Firmanın ana 
iştigal konusu ise katı akışkanların işlenmesi, karıştırılması ve nakli 
konularında ürün teminidir.

Sektöre ithal ettiği ürünleri pazara sunarak giren Özbekoğlu Ltd. 
Şti. faaliyetlerine 2009 yılında Ankara Temelli’de 18.000 m2 alan 
üzerine kurduğu üretim tesislerinde müşterilerinin ihtiyaçlarına yö-
nelik imalat yaparak devam etmektedir.

OZB markası ile pazara sunduğu başlıca ürünler; helezon konve-
yörler,  filtreler, kelebek ve sürgülü klepeler ve klepe aktüatörleri, 
emniyet valfleri, seviye göstergeleri,  hava jetleri, yıldız besleyiciler, 
yükleme körükleri, bin aktivatörler, mikro dozaj üniteleri,  kıstırma 
vanası, kapasitif ve mikrodalga nem sensörleri, vibratörler, beton 
geri dönüşüm ünitesi, big bag açma ünitesi ve su dozajlama ünite-
leridir. 

Özbekoğlu ürünleri doğrudan ve dolaylı ihracatlar ile halen pek çok 
ülkede kullanılmakta ve müşterilerin beğenisini kazanmaktadır. 

Dünya çapında bir marka olma hedefi doğrultusunda yurtdışı pa-

zarlara açılan Özbekoğlu, Avrupa, Orta Doğu ve Amerika’da oluş-

turduğu bayi ağı ile ürün ve hizmet kalitesini global pazarda ortaya 

koyma çabasındadır.

Özbekoğlu İth. İhr. İnş. Taah. ve Müh. Ltd. Şti.

Tel: 0 312 472 04 04 

E-posta: info@ozb.com.tr

Web: www.ozb.com.tr

ÖZBEKOĞLU
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Pi Makina, 1974’den bu yana ürettiği iş ve inşaat makinaları ile 
bugün tüm dünyaya hizmet vermektedir. Geniş ürün gamı ve 
yüksek kaliteli servis hizmetiyle 45 yıldır iş ve inşaat makineleri 
alanındaki faaliyetleri ve müşterilerin ticari ihtiyaçlarına yönelik 
sunduğu benzersiz çözümlerle Pi Makina dikkate değer başarı 
göstermektedir.

Ankara’da 2 farklı fabrika ve toplam 500.000 m2’lik üretim 
alanlarına sahip Pi Makina, yaklaşık 1.000 personeli ile bölgesin-
de lider bir kuruluş olarak modern ve yenilikçi birçok iş kolunu 
aynı çatı altında toplamıştır. Proje, AR-GE, Test ve Kalite kont-
rol departmanları, CNC işleme, talaşlı imalat, ısıl işlem, boyama 
ve kumlama merkezleri öne çıkan birimlerdir. Kalite politikası-
nın da öngördüğü gibi sürekli iyileştirme yaklaşımıyla gelişmiş 
teknoloji kullanıp, zamanında ve kaliteli üretim yaparak müşteri 
memnuniyeti sağlanmaktadır. 

Beton santrallerinden beton pompalarına, kule vinçlerden kır-
ma eleme tesislerine, kazıcı yükleyicilerden ekskavatörlere, 
güçlü, verimli ve güvenilir iş ve inşaat makineleri ile projeleri 
tam zamanında ve düşük maliyetlerle tamamlamaktadır. Ayrı-

ca satış sonrası hizmetler ile sadece Türkiye’de değil dünyanın 

birçok ülkesinden müşterilerine 7/24 servis ve yedek parça hiz-

meti sunmaktadır.

Pi Makina Otomotiv İnş. Mak. Paz. İhr. İth. San ve Tic. 
Ltd. Şti.
Tel: 0 312 484 08 00  

E-posta: sales@pimakina.com.tr

Web: www.pimakina.com.tr

Pİ MAKİNA

Türkiye’de, %50’ye varan pazar payına sahip Putzmeister’in 
Çerkezköy’de yerleşik dünyanın en modern fabrikasında üret-
tiği yeni nesil beton pompaları, teknolojik üstünlükleri, kullanım 
avantajları ve servis kolaylığı ile sektöre damgasını vurmuştur.

TRDI ayak sistemi ile daha kolay ve hızlı kurulum, daha güvenli 
çalışma ortamı hazırlar, daha hafif kumanda, isteğe bağlı bom hız 
seçimi mükemmel uyumlu bom ayarı, RZ bom açılımı ile daha ko-
lay ve hızlı erişim, esnek bom sayesinde dar alanlara daha rahat 
erişim, geniş tarama alanında optimum çalışma, güvenlik korku-
lukları, daha geniş yürüme yolu ve yüzde otuz daha fazla kullanım 
alanı, betonla temas etmeyen, bakım gerektirmeyen ve şerbet al-
maz kazan emniyet düğmesi ile operatör dostudur.

Putzmeister’in yeni nesil beton pompaları, boma paralel beton 
sevk hattı ile bomda daha az oynama, boru tutucu kollarında 
cıvata-somun bağlantısı ile daha az kırılma riski, cıvata somun 
bağlantılı şasede daha az çatlama ve daha uzun servis ömrü, 3 
tip standart dirsek, 2 tip standart çelik kelepçe, vidalı tasarım ile 
daha kolay merkezleme, tüm ayaklarda standart silindirler, ba-
kım gerektirmeyen pimler, hızlı ve kolay servis, daha kolay akışlı 
kazan, ayrı ayrı değiştirilebilir kazan ızgara barları, içten yataklı 
ızgara menteşeleri, daha az hidrolik yağ ve ayaklara entegre rad-

yatör ile daha verimli soğutma, renkli ergonomik kontrol ekranı, 
sensörle filtre kontrolü, otomatik kazan ve pompa yağlama kont-
rolü ile servis dostudur.

Fuarda, iki adet mobil ve bir adet çekilir tip beton pompası sergi-
lenecektir.

Putzmeister Makine ve Tic. AŞ

Tel: 0282 735 10 00  
E-posta: info@putzmeister.com.tr
Web: www.putzmeister.com.tr
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ACTIVITIES ETKİNLİKLER

TEKNA CHEM, 1965 yılından başlayarak uzun süre beton çimen-

to sanayinin önde gelen çok uluslu şirketlerinde çalışmış, dene-

yimli bir grup teknisyen ve formül uzmanı tarafından kurulmuş 

bir şirkettir. Sektörde farklı deneyimlere sahip kişilerin teknolo-

jik bilgili ve deneyimlerini bir elde toplamaları, TEKNA CHEM’in 

gerek İtalya’da gerek yurt dışında elde ettiği başarıların temeli-

ni oluşturmaktadır. Firmanın yüksek derecede vasıflı teknik ve 

ticari ekibi halen Avrupa’nın tamamında, Asya ve Afrika’da faa-

liyet göstermekte, müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi içinde 

sayısız testlerden geçmiş ürünlerinin yanı sıra, bunların doğru 

kullanılması için gereken teknik desteği de sağlamaktadır.

Şirketin özel yapısı sayesinde TEKNA CHEM; kullanılan ham 

maddeler, yapılacak işlerin türleri, istenen teknik özellikler ve 

iklimsel koşullar gibi etkenlerin şekillendirdiği müşteri gereksi-

nimlerine en iyi şekilde yanıt verebilmek için kişiye özel üretim 

yapabilmektedir.

SOLE beton katkı maddeleri, TEKNA Chem ve TENSO Floor Tür-

kiye resmî distribütörüdür.

Tempak SMG Temizlik Mad. ve Malz. Tic. Ltd.

Tel: 0 212 321 13 22

E-posta: info@solebeton.com

Web: www.solebeton.com

SOLE BETON KATKI MADDELERİ

Dünyanın tanınmış iş makinesi üreticilerinden HİDROMEK, 
1978 yılında Ankara’da kurulmuştur. Kurucusu ve şu anki 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt, faaliyetlerine 
tarım traktörleri için ataşman üretimiyle başlamıştır. Bu gi-
rişim, ilerleyen yıllarda bir adım daha ileriye götürülmüş ve 
Türk mühendisler tarafından tasarlanan ilk iş makinesi üre-
timi gerçekleştirilmiştir. Ürün gamının genişletilmesiyle bü-
yüyen HİDROMEK’in bünyesinde şu an 1900’ü aşkın çalışan 
istihdam edilmektedir. Ayrıca; dördü Ankara’da, biri İzmir’de, 
biri de Tayland’da olmak üzere altı üretim tesisinde kazıcı 
yükleyici, hidrolik ekskavatör, lastikli yükleyici ve motor grey-
der üretimi yapmaktadır. Ankara’daki, HİDROMEK üretim 
üssü kurmak amacıyla yeni devreye giren tesisinin inşaatı ise 
Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesinde 1 milyon 
m2’yi aşkın sanayi parselleri üzerinde devam etmektedir.
Dünyada 5 kıtada 80’in üzerinde ülkeye satış yapan HİD-
ROMEK, yurt dışındaki yetkili bayi yönetimi, satış ve satış 
sonrası hizmetlerini yürütmek üzere İspanya’da HİDROMEK 
WEST, Rusya’da HİDROMEK RUS, Tayland’da HİDROMEK CE 
ve Japonya’da HİDROMEK JAPAN firmalarını kurarak faali-
yete geçirmiştir. İş makinesi tasarımı konusunda fark yaratan 

HİDROMEK, bu başarısını birçok ödülle taçlandırmıştır. HİD-
ROMEK Beton İzmir 2018 Fuarı’nda HMK 640 WL lastik te-
kerlekli yükleyicisini hazır beton ve taş ocağı işletmecilerinin 
beğenisine sunacak.

HİDROMEK HİDROLİK VE MEKANİK  
MAK. İML. SAN. TİC. AŞ
Tel: +90 312 267 12 60
E-posta: info@hidromek.com.tr 
Web: www.hidromek.com.tr 
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Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) inşaat ve bununla bağlan-

tılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen 

gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2018 Ocak Ayı 

Raporu açıklandı. Rapor’da, Faaliyet Endeksi’nin eşik değerin al-

tında devam etmesi inşaat faaliyetlerindeki yavaşlamaya işaret 

etti. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentinin eşik değerinin üs-

tünde olması ise sektörün, hazır beton ve inşaat faaliyetlerinin 

2018’de yolunda gideceğine olan inancını ortaya koydu.

Faaliyet Endeksi en fazla artış gösteren endeks olmaya 

devam ediyor

Hazır Beton Faaliyet Endeksi ocak 

ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 

%0,8’lik artış ile en fazla artış göste-

ren endeks oldu. Ankete katılan firma-

ların %14’ü ocak ayında satışlarının 

arttığını belirtirken satışlarında ön-

ceki aya göre azalma olduğunu ifade 

edenlerin oranı %60 oldu. Geçtiğimiz 

yıl ocak ayında bu oran %78’di. Alınan 

kayıtlı siparişlerde artış olduğunu söy-

leyenlerin oranı %13 iken azaldı diyen-

lerin oranı da %50 olarak gerçekleşti.

İkinci en yüksek artış gösteren 

endeks Güven Endeksi oldu

Hazır Beton Güven Endeksi ocak ayın-

da bir önceki yılın aynı ayına göre 

%0,3’lük artış ile en fazla artış göste-

ren ikinci endeks oldu. Endeks değe-

rinin eşiğin altında kalması, sektörün 

güveninin istenilen düzeyde olmadı-

ğını ortaya koydu. Ankete katılanların %20’si yeni istihdamı 

düşünürken, yeni yatırım düşünenlerin oranı ise %17 oldu. An-

kete katılan firmaların yalnızca %30’u tedarikçilere vereceği 

siparişin önümüzdeki üç ayda artacağını düşündüğünü açık-

ladı.

Sektörün beklentisi geriledi

İnşaat sektöründe önümüzdeki dönemde yaşanması muhte-

mel gelişmeleri göstermesi açısından önemli olan Hazır Beton 

Beklenti Endeksi’nin ocak ayı değeri bir önceki yılın aynı ayına 

göre %1,4 geriledi. Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını 

düşünenlerin oranı %37 iken satışların azalacağını düşünen-

lerin oranı ise %27 oldu. Geçtiğimiz yıl ocak ayında artış bek-

leyenlerin oranı %62 olarak gerçekleşmişti. Gelecek üç ayda 

girdi stoklarını artıracağını söyleyen firmaların oranı ise %27 

olarak gerçekleşti.

Hazır beton sektörü, 2018’de işlerin yolunda gideceğine 

olan inancını koruyor

Hazır Beton Endeksi Ocak Ayı Raporu sonuçlarını değerlen-

diren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim 

Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Faaliyet Endeksi’nin ocak ayında 

eşik değerin altında devam ettiğini, bu durumun inşaat faali-

yetlerindeki yavaşlamaya işaret ettiğini söyledi. Önümüzdeki 

döneme ilişkin beklentinin eşik değerinin üstünde olmasının 

ise hazır beton ve inşaat faaliyetlerinin 2018’de yolunda gide-

ceğine olan sektörün inancını ortaya koyduğunu ifade eden 

Yavuz Işık, “Güven Endeksi, geçen ay en düşük değerden son-

ra toparlanmaya başlamış olmakla beraber halen eşik değerin 

altında görünmektedir. Özellikle Faaliyet Endeksi’ndeki, önceki 

aya göre gerileme dikkat çekicidir. Endeks 3 aydır düşüş gös-

termektedir. Ancak beklentimiz, şubat ayından itibaren Faali-

yet Endeksi’nin toparlanmaya başlayacağı ve mart ayı ile bir-

likte hareketliliğin hissedilir seviyeye ulaşacağı yönündedir. Bu 

yönüyle şubat ayı 2018 açısından kritik görünmektedir. Bek-

lenen hareketliliğin başlamaması durumu, inşaat sektöründe 

olası bir soruna işaret edebilecektir. Ancak geride bıraktığımız 

ocak ayı itibari ile mevsimsellik haricinde inşaat faaliyetlerinde 

bir sorun görünmemektedir.” dedi.

Seasonal 

stagnation in 

construction 

activities ongoing... 

The 2018 January Report of 

the “Ready Mixed Concrete 

Index” of Turkish Ready Mixed 

Concrete Association (THBB) 

that presents the current situa-

tion and expected developments 

in the construction and related 

manufacture and service sectors 

has been announced. The report 

pointed out the fact that the 

Activity Index is ongoing below 

the threshold value and the 

slowdown in the construction 

activities.

İnşaat faaliyetlerinde
mevsimsel durgunluk devam ediyor...
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Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) Strateji ve Gelişim Komi-

tesi (ESD) toplantısı 16 Ocak 2018 tarihinde video konferans 

yöntemiyle yapıldı.

Toplantıya, Avrupa Hazır Beton Birliği 

(ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Baş-

kanı Yavuz Işık, ERMCO Genel Sekreteri 

Francesco Biasioli, Türkiye Hazır Beton 

Birliği Genel Sekreteri ve ERMCO Sürdü-

rülebilirlik Komitesi (ESC) Sekreteri Aslı 

Özbora Tarhan, ERMCO Strateji ve Gelişim 

Komitesi (ESD) Sekreteri Grazia Bertagno-

li, Fransa’dan Benoist Thomas, İtalya’dan 

Marco Borroni, Norveç’ten Stein Toste-

rud, Polonya’dan Justyna Piotrowska ve 

Monika Wosik katıldı.

16 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen 

ERMCO Strateji ve Gelişim Komitesi top-

lantısında, yenilikçi ölçüm yöntemleri, lo-

jistik yönetimi konularında ekim ve kasım 

aylarında yapılmış alt komite toplantıları 

hakkında bilgi verildi. Toplantıda “Beton 

Teslimatında Çevreci Teknikler” başlıklı 

bir çalışma grubunun şubat ayında çalış-

malarına başlamasına karar verildi. 7-8 

Haziran 2018 tarihlerinde Norveç Oslo’da 

yapılacak ERMCO Kongresi’nin hazırlıkları 

ve programı hakkında bilgi verildi.

Bir sonraki Komite toplantısının 22 Mart 2018 tarihinde Nor-

veç Oslo’da yapılması kararlaştırıldı. ERMCO Komitelerinin 

gündeminde yer alan konuların görüşülmesinin ardından 

alınan kararlar ERMCO Yönetim Kurulu’na 

sunulacak.

ERMCO Komiteleri hakkında

Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Hazır 

Beton Birliği (ERMCO) Avrupa ülkelerinde-

ki ulusal beton birliklerinden temsilcileri-

nin bulunduğu Teknik Komite (Technical 

Committee), Sürdürebilirlik Komitesi (Sus-

tainability Committee), Strateji ve Geli-

şim Komitesi (Strategy and Development 

Committee) başta olmak üzere birçok ko-

mite aracılığıyla etkinliklerini yürütmekte-

dir. Avrupa Standartlar Komitesi (CEN) ve 

Avrupa’nın diğer ilgili komitelerinde özel-

likle standartlaştırma, belgelendirme ve 

çevre alanlarında hazır beton sektörünü 

temsil eden ERMCO, üye ülkeler arasında-

ki üretim, standart, kalite, teknolojik yeni-

likler gibi konulara ilişkin işbirliğini teşvik 

edip, pekiştirerek hazır beton sektörünün 

gelişmesine katkı sağladığı gibi söz ko-

nusu ülkeler arasında diğer alanlarda da 

yakınlaşma ve işbirliğini imkânlarının doğ-

masına zemin hazırlamaktadır.

ERMCO Strategy and 

Development Committee 

meeting held 

European Ready Mixed Concrete 

Organization (ERMCO) Strategy 

and Development Committee (ESD) 

meeting was held via video conference 

method on January 16, 2018.

In the ERMCO Strategy and Develop-

ment Committee meeting that took 

place on 16th January 2018, information 

regarding the subcommittee meetings 

with the focus on the topics of innova-

tive measurement methods and logistics 

management held in October and 

November was provided. In the meet-

ing, a decision was passed for the start 

of working by a working group titled 

“Environment-friendly Techniques in 

Concrete Delivery” in February. Infor-

mation was also furnished concerning 

the preparations and schedule of the 

ERMCO Congress, which will be held 

in Oslo, Norway, on June 7-8, 2018.

ERMCO Strateji ve Gelişim Komitesi 
toplantısı yapıldı

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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Avrupa Standardizasyon Komitesinin (CEN) düzenlediği “CEN/

TC 104/SC 1/TG 20” toplantısı 7-8 Şubat 

2018 tarihlerinde Fransa’da yapıldı.

Avrupa Standardizasyon Komitesinin ça-

lışma grubunun Paris’te gerçekleştirilen 

toplantısına, Avrupa’daki çeşitli ülkelerin 

beton ve çimento birlikleri ile standardi-

zasyon enstitülerinin temsilcileri katıldı. 

Bu toplantıda, Jean-Marc Potier (SNBPE), 

Jean-Aymeric Costa (ATILH), Christer 

Ljungkrantz (CEMENTA), Chris A. Clear 

(BSI), Alessio Rimoldi (BIBM), Carmen 

Andrade (CSIC), Heiner Widmer (SNV), 

Laurent Izoret (ATILH), Vagner Maringolo 

(CEMBUREAU) ve Türkiye Hazır Beton Bir-

liğini temsilen THBB Genel Sekreteri Aslı 

Özbora Tarhan hazır bulundu.

Toplantıda, Beton ve Beton Elemanlar için 

Ürün Kategori Kuralları Standardı’nın (EN 16757) beton tara-

fından karbonatlaşmayla tutulan karbon-

dioksit (CO
2
) ile ilgili olan ek için daha fazla 

genel bilgi sağlamak ve bu eki daha detay-

lı, anlaşılır ve teknik anlamda daha da ye-

terli hale getirmek için yapılan çalışmalara 

devam edildi.

Hazırlanan bu teknik rapor, betonun çev-

resel ürün beyanında betonun ne kadar 

karbondioksit tuttuğuyla ilgili hesapla-

malarda rehber niteliğinde olacak. Bu 

çalışmaların haziran ayı başına kadar biti-

rilmesi bekleniyor. Rapor, 2018 yılının tem-

muz ayında oylamaya açılacak ve bu oy-

lama süreci eylül ayının sonunda bitecek. 

Rapor’da gerekli değişiklikler yapıldıktan 

sonra çalışma, ekim ayı sonu itibarıyla son 

halini alacak.

THBB, attends the 

European Committee for 

Standardization meeting     

 “CEN/TC 104/SC 1/TG 20” meeting of 

the European Committee for Standard-

ization (CEN) were held France, on 

February 7-8, 2018.

The purpose and scope of this CEN/TR 

is to give background information and 

to deepen and explain the Annex BB on 

CO2-uptake by carbonation – Require-

ments and guidance on calculation, 

presented in the standard EN 16757 

– Product Category Rules for concrete 

and concrete elements.

THBB, Avrupa Standardizasyon Komitesinin 
toplantısına katıldı
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THBB Komiteleri sektörün gelişimi için 
çalışmalarına devam ediyor 

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Komiteleri, hazır beton sektörü-

nün gelişimi ve sorunların çözümü için çalışmalarına ara vermeden 

devam ediyor. THBB Komiteleri sektörü ilgilendiren gelişmeleri ta-

kip ederek aldığı kararlar ile Yönetim Kuruluna katkı sağlıyor. Bu 

kapsamda çalışmalarını yürüten komitelerden THBB Tanıtım ve 

Halkla İlişkiler Komitesi toplantısı 30 Ocak 

2018 tarihinde, THBB Teknik Komite toplan-

tısı 13 Şubat 2018 tarihinde, THBB Çevre ve 

İş Güvenliği Komitesi toplantısı ise 14 Şubat 

2018 tarihinde THBB’nin İstanbul’da bulu-

nan merkez binasında yapıldı.

THBB Tanıtım ve Halkla İlişkiler Komite 

toplantısında, THBB’nin kuruluşunun 30. 

yıl dönümü olan 2018 yılında yapılacak fa-

aliyetler; Beton İzmir 2018 Fuarı çalışma-

ları, THBB’nin eğitimlerinde kullanılmak 

üzere iş sağlığı ve güvenliği konularının 

önemini vurgulayan film hazırlanması ko-

nuları görüşülerek kararlar alındı.

THBB Teknik Komite toplantısında bir önceki Komite kararlarının 

değerlendirilmesinin ardından gündemdeki maddeler görüşüldü. 

Görüşülen maddeler arasında; hazır beton tesislerinde müşterile-

re eksik beton verilmesi probleminin tartışılması, KGS’deki deği-

şikliklerin tartışılması, Beton İzmir 2018 Fuarı THBB Seminerleri 

ile Beton uygulamaları seminerleri hakkında bilgilendirme yapıl-

ması konuları görüşülerek kararlar alındı.

THBB Çevre ve İş Güvenliği Komitesi toplantısında bir önceki 

Komite kararlarının değerlendirilmesinin ardından gündemdeki 

maddelerin görüşülmesine geçildi. Toplantıda, Çevre ve Şehirci-

lik Bakanlığı Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi almış olan tüm 

tesisleri oluşturmuş olduğu Atıksu Bilgi Sisteminin hazır beton 

tesislerine uyumlu olup olmadığının tartışılması, KGS Çevre ve 

İSG Belgelendirme sistemi ile ilgili olarak başvuru formu hak-

kında bilgi verilmesi, yangın eğitici eğitimi ile ilgili talep top-

lanması, tesislerde ilk yardımcı bulundurması durumunun tar-

tışılması, hazır beton tesislerinde kullanılması gereken KKD’ler 

ve bunların standardı, cinsi vb. hakkında 

tablo oluşturulması konusunun tartışılma-

sı, tesislerde agrega kamyonlarının/tırla-

rının devrilmemesi için hareket sınırlayıcı 

sistemlerin varlığı nasıl takip edildiği ve 

kontrol mekanizması nasıl işlediği konula-

rının tartışılması, hazır beton sektöründe-

ki firmaların müteahhit/taşeron yönetimi 

konusundaki işleyişlerinin nasıl olduğu ve 

hangi evrakların talep edildiğinin tartışıl-

ması, hazır beton sektöründe iyi uygulama 

örneklerinin tartışılması ve paylaşılması, 

hazır beton tesislerinde çalışan personelin 

görev tanımlarının oluşturulması, hazır be-

ton tesislerinde uygulanması gereken iş talimatlarının oluşturul-

ması konuları görüşülerek kararlar alındı. 

Komite toplantılarında alınan kararlar THBB Yönetim Kurulunda 

görüşülerek karara bağlanacak.

THBB Komiteleri hakkında

THBB bünyesinde Teknik Komite, Çevre ve İş Güvenliği Komitesi, 

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Komitesi ve Üye ve Dış İlişkiler Komi-

tesi bulunmaktadır. THBB’nin Ana Tüzüğü gereği oluşturulan bu 

komitelerde THBB’nin faaliyetleri planlanmakta, sektörümüzün 

sorunları tartışılmakta ve çözüm önerileri getirilmektedir. Bu 

özelliği ile komiteler, Yönetim Kurulu’na yardımcı bir yürütme ve 

çalışma kurulu özelliği taşımaktadır.

THBB Committees 

keep on working for the 

improvement of the sector  

The Committees of Turkish Ready Mixed 

Concrete Association (THBB) continue 

working for the improvement of the ready 

mixed concrete sector and solution of the 

drawbacks nonstop. The THBB Commit-

tees provide contribution to the Board of 

Directors through the decisions it takes 

by keeping track of the developments that 

concern the sector. 
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Türkiye Hazır Beton Birliği mart-nisan 
aylarında 7 kurs düzenleyecek
Türkiye Hazır Beton Birliğinin, hazır beton sektöründe çalışan 

transmikser, pompa ve santral operatörleri ile laboratuvar teknis-

yenleri için düzenlediği eğitimler devam 

ediyor. Bir okul gibi sektörüne eğitimli, bi-

linçli ve kalifiye eleman yetiştiren THBB, 

2018 yılı mart ve nisan aylarında toplam 

7 kurs düzenleyecek. Devam eden aylar-

da düzenlenecek kursların tarihleri daha 

sonra açıklanacak.

4 farklı alanda eğitim verilen kurs takvi-

minde transmikser operatörleri için 2, 

pompa operatörleri için 1, santral opera-

törleri için 2, laboratuvar teknisyenleri 

için ise 2 eğitim düzenlenecek. Eğitimler 

İstanbul’da gerçekleştirilecek. Ayrıca, 

talepler doğrultusunda diğer illerde de 

kurslar düzenlenecek.

THBB tarafından düzenlenen eğitimler Mesleki ve Teknik Eğitim Yö-

netmeliğine uygun olarak uzman eğitmenler tarafından veriliyor. 

Her branşta verilen eğitimin ilk konu başlığı ise iş güvenliği kuralları 

esas alınarak çalışma disiplini kazanılması olarak belirlenmiştir.

Pompa ve Transmikser Operatörleri eğitimi için hazırlanan ders 

programında; kullanılan araçların teknik özelliklerinin bilinmesi, ile-

ri ve güvenli sürüş tekniklerinin öğrenilmesi konuları işlenmektedir.

Santral Operatörleri eğitimi için hazırlanan ders programında; baş-
ta kullanılan araçların bakımlarının öğrenilmesi, beton hakkında 

temel bilgiler öğrenilmesi, arıza durum-
larının tespitinin yapılması ve beton üre-
timine etki edecek arıza ve yanlış uygu-
lamaların öğrenilmesi konuları hakkında 
eğitim verilmektedir.

Laboratuvar Teknisyenleri kursu (Depre-
me Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme 
Deneyleri) ders programında; standarda 
uygun beton üretimi yapılması, standar-
da uygun beton numune değerlendirme-
si yapılması gibi teorik konuların yanında 
laboratuvar ortamında uygulamalı eği-
tim verilmektedir.

4 farklı branş için özel olarak hazırlanan 
programlarda eğitim alan katılımcılar 
kurs sonunda sınava tabi tutulmakta ve 

başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veril-
mektedir.

Talepler doğrultusunda da açılacak kurslar ile ilgili güncel takvime 
Türkiye Hazır Beton Birliği web sitesinin eğitimler bölümünden 
veya http://egitim.thbbii.com.tr/kurstakvimi/  web sitesinden ula-
şılabilmektedir.

Eğitim ile ilgili taleplerinizi egitim@thbb.org adresine ya da  
0216 413 61 80 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Turkish Ready Mixed Concrete 

Association to organize seven 

courses in march and april 

Trainings organized by Turkish Ready Mixed 

Concrete Association for the truck mixer, pump and 

batching plant operators and laboratory technicians 

working in the ready mixed concrete sector are 

ongoing.  Total seven courses will be held in March 

and April in 2018 in the training calendar of THBB 

that educates trained, conscious, and qualified per-

sonnel in the sector like a school. The dates of the 

courses to be organized in the subsequent months 

will be announced later on.
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Taleplere göre düzenlenecek olan program daha sonra açıklanacaktır.

Türkiye Hazır Beton Birliği 2018 Ocak-Şubat Meslek İçi Kurs Takvimi

Tarih Kurs Şehir

05-09 Mart 2018 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

12-16 Mart 2018 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme Deneyleri İstanbul

19-23 Mart 2018 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

26-30 Mart 2018 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

02-06 Nisan 2018 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

09-13 Nisan 2018 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton Betonarme Deneyleri İstanbul

16-20 Nisan  2018 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

Laboratuvar Teknisyenleri Kursu Sponsorları 2017-2018 

Santral Operatörleri Kursları Sponsorları 2017-2018 

Transmikser ve Pompa Operatörleri Kursları Ana Sponsoru 2017-2018 

Beton Pompa Operatörleri Kursları Sponsoru 2017-2018 
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Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaat-

larda doğru beton uygulamalarının sağlanması için 30 yıl-

dır çalışan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Türkiye’nin 

Suriye’nin Afrin kentinde terör tehdidini sonlandırmak ama-

cı ile başlattığı “Zeytin Dalı Harekâtı” 

sonrası gelişmeleri değerlendirerek 

millî duruş çağrısında bulundu. 

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve 

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 

Işık, Türkiye’nin Suriye’nin Afrin kentin-

de terör tehdidini sonlandırmak amacı 

ile başlattığı “Zeytin Dalı Harekâtı”na 

destek vererek millî duruş çağrısında 

bulundu. Yavuz Işık, THBB olarak ulu-

sal güvenliğimizi korumak amacıyla 

devletimizin aldığı operasyon kararını 

desteklediklerini söyledi. Türkiye’nin, 

uluslararası kurallardan doğan hakkını 

kullandığını ifade eden Yavuz Işık, her-

kesi sağduyulu olmaya davet ederek 

birlik ve beraberlik içinde olunması ge-

rektiğine dikkat çekti.

“Türkiye, ekonomik altyapısının kuv-

vetli olduğunu tüm dünyaya bir kez 

daha göstermiştir”  

TSK’nın Suriye’nin Afrin kentinde terör 

tehdidini sonlandırmak amacı ile baş-

lattığı “Zeytin Dalı Harekâtı” sonrası 

ekonomik gelişmeleri de değerlendiren 

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve 

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Son açıklanan ra-

kamlar ışığında Türkiye inşaat sektörü 3. çeyrekte %18,7 gibi 

muhteşem bir büyüme performansı sergilemiştir. 2017 yılının 

tamamında inşaat sektörü rekor bir büyüme ile yılı tamam-

lamıştır. Suriye’deki operasyonlar, Türk 

inşaat sektörünün ve hazır beton, çi-

mento, demir çelik, yapı malzemesi gibi 

bağlantılı tüm imalat sanayi sektörleri-

nin 2018 yılındaki performansını hiçbir 

şekilde olumsuz etkilemeyecektir. Ope-

rasyonun başından itibaren Türkiye’de-

ki hiçbir ekonomik gösterge olumsuz 

etkilenmemiş aksine kurda gevşeme 

yaşanmış, Borsa İstanbul Endeksi re-

kor seviyelere ulaşmıştır. Tüm bunlar 

Türkiye ekonomisinin altyapısının ne 

derece kuvvetli olduğunu tüm dünyaya 

bir kez daha göstermiştir.” dedi.  

Türkiye’nin önemli bir süreçten geçti-

ğini ifade eden Yavuz Işık, “Milletimiz, 

içeriden ya da dışarıdan gelebilecek 

her türlü tehdide karşı bugüne kadar 

olduğu gibi birlik ve beraberlik içeri-

sinde kenetlenmelidir. Ülkemize tehdit 

oluşturan terör unsurlarına karşı Af-

rin’deki tüm kahraman askerlerimizin 

yanındayız. Operasyonda hayatını kay-

beden aziz şehitlerimize Allah´tan rah-

met, şehitlerimizin kederli ailelerine, 

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Aziz Milleti-

mize başsağlığı ve sabır dileriz.” dedi.

Call for national stance 

from Turkish Ready Mixed 

Concrete Association     

Turkish Ready Mixed Concrete Association 

(THBB) that has been working for ensuring 

the production of concrete complying with 

the standards and the use of accurate concrete 

applications in constructions in Turkey for 30 

years has assessed the developments after the 

“Olive Branch Operation” initiated by Turkey 

to terminate the threat of terror in Syria’s 

province of Afrin and called for a national 

stance.  

Yavuz Işık, Chair of the Boards of Directors 

of European Ready Mixed Concrete Organi-

zation (ERMCO) and THBB, supported the 

“Olive Branch Operation” initiated by Turkey 

to terminate the threat of terror in Syria’s 

province of Afrin and  called for a national 

stance. Yavuz Işık stated that as THBB, they 

are supporting the decision of operation taken 

by our state in order to protect our national 

security. Expressing that Turkey used its right 

arising from the international rules, Yavuz Işık 

invited everyone to be commonsensical and 

called attention to the requirement of being in 

unity and solidarity.

Türkiye Hazır Beton Birliğinden
millî duruş çağrısı
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