8. Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından bu sene sekizincisi düzenlenen “Beton 2016 Hazır Beton,
Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı”, 18-20 Şubat 2016 tarihleri arasında
inşaat, hazır beton ve agrega sektörlerini Congresium Ankara’da buluşturdu.
Fuarın açılışı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Ankara Sanayi Odası
Başkanı Nurettin Özdebir,THBB Başkanı Yavuz Işık tarafından yapıldı.
Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık açılışta yaptığı
konuşmada “Türkiyenin 107 milyon metreküp hazır beton üretimi ile dünyada Çin ve ABD'den sonra
da en büyük beton üreticisi durumunda olduğunu vurguladı.
Işık, fuarın firmalar arası bilgi alışverişinin yanı sıra, sektörün vizyonunu ve yol haritasını belirlemek
açısından da çok önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti.
Fuarın en önemli bölümlerinden olan teknik oturumlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Silindirle

Sıkıştırılmış Beton Yol Uygulamaları, TÇMB Teknik Danışmanı İ. Özgür YAMAN tarafından
yine “Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Yollar ve avantajları” konulu sunumlar yapıldı.
Konuşmalarda teknik diğer avantajlarının yanı sıra Beton yolun asfalt yola göre % 33 daha az
maliyetli olduğu, ayrıca 15-20 yıl hizmet ömrü ile asfalt yolun iki kat hizmet ömrüne sahip
olduğu vurgulandı.
SSB yolların Türkiye için oldukça yeni bir uygulama olmasına rağmen bazı baraj
uygulamalarında, Antalya, Denizli, Kocaeli ve Samsun Belediyelerine ait yollarda görüldüğü,
bu tür uygulamaların ve gelişmelerin(www.betonyol.org.tr) adresinden takip edilebileceği
belirtildi.
Beton 2016 Fuarı; Ankara Sanayi Odası, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası ve Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından desteklendi.
3 gün boyunca çok sayıda ziyaretçi çeken Beton 2016 Fuarı’na Ortadoğu başta olmak üzere Afrika ve
Asya'dan firmalar da ziyaretçi olarak katıldılar.
Fuara katılan 45 firma tarafından, beton santralleri, iş makineleri, kamyon ve çekiciler, transmikserler,
pompalar, kalıp sistemleri, vinçler, çeşitli beton kimyasalları, otomasyon sistemleri, lastik ve akaryakıt
ürünleri, sektörel makineler başta olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazesi ziyaretçilerin ilgisine
sunuldu.

