BASIN BÜLTENİ

İNŞAAT, HAZIR BETON, ÇİMENTO VE AGREGA SEKTÖRLERİ
BETON 2023’TE BULUŞUYOR
Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından düzenlenen ve TG Expo tarafından organize edilen “Beton 2023 Hazır
Beton Kongresi ve Fuarı”, hazır beton, çimento, agrega ve inşaat sektörlerini bir araya getirecek. Beton
2023 Hazır Beton Kongresi 15-17 Mart 2023 tarihlerinde; Beton 2023 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat
Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı ise 15-18 Mart 2023 tarihlerinde Yeşilköy’de İstanbul Fuar Merkezi’nde
gerçekleştirilecek.
Hazır beton sektörü, 2021 yılı resmî verilerine göre 4 milyar doları aşan cirosu, 35 bini aşan istihdam hacmi ve
yıllık 105 milyon metreküpü bulan üretimiyle Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü açısından çok önemli bir
yer teşkil etmektedir. Bu kapsamda da Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en önemli fuar ve kongresine ev
sahipliği yapacak olan “Beton 2023” sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturacaktır.
Türkiye Hazır Beton Birliğinin düzenlediği ve TG Expo tarafından organize edilen “Beton 2023 Hazır Beton
Kongresi ve Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı” inşaat, hazır beton ve
agrega sektörlerini İstanbul’da bir araya getirecek. Fuar, Yeşilköy’de İstanbul Fuar Merkezi 9, 10 ve 11’inci
salonlarda, 15-18 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.
Ülkemizde üretilen ve kullanılan betonların niteliğinin ve kullanım miktarının artırılması konusunda çalışmalar
yapan THBB, 1995 ve 2015 yıllarında ERMCO Avrupa Hazır Beton Kongreleri’ni; 2004, 2008, 2011, 2013 ve
2017 yıllarında da hazır beton kongreleri düzenlemişti. Sektörün karşılıklı görüş alışverişi ile gelişeceğine
inanan THBB, bu sebeple 2023 yılında bir kongre düzenleme kararı aldı.
Beton 2023 Kongresi’nde; betonda döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik; hazır beton sektöründe endüstri
4.0 ve dijitalleşme; beton özelikleri, bileşenleri, tasarımı ve testler; özel betonlar ve uygulamaları; beton
yollar ve kara yolu beton güvenlik yapıları; betonda yenilikçi yaklaşımlar ve ürünler; üretim aşamasında ve
yerindeki betonda nitelik denetimi; betonun dayanıklılığı (dürabilitesi) ve iç yapı özellikleri; hazır beton
sektöründe güncel konular ve yapısal uygulamalar başlıkları altında sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak
bildiriler sunulacak.
Beton 2023 Kongresi ile ilgili gelişmeler www.beton2023.com adreslerinden takip edilebilir.

Yılın En Önemli Sektörel Buluşması: Beton 2023 Fuarı
Kongrenin yanı sıra THBB tarafından düzenlenen ve TG Expo tarafından organize edilecek “Beton 2023
Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı”, hazır beton sektörüyle ilgili en
önemli ortak platform olacak. 15-18 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 9, 10 ve 11’inci
salonlarda düzenlenecek fuarda, inşaat, hazır beton, çimento ve agrega sektörleri ile ilgili son teknolojik
ürünler, araç, makine ve ekipmanlar, hizmet ve donanımlar sergilenecek. Fuarda hazır beton ve çimento
ekipmanlarının yanı sıra 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 hazır beton ve agrega üreticilerine ve inşaat
yapımcılarına sunulacak. Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’dan çok sayıda profesyonel katılımcının ziyaret
etmesi beklendiği Fuar, ekonominin lokomotifi inşaat ve onun en temel kolu hazır beton ile ilgili sektörlerden
birçok firmayı aynı çatı altında buluşturacak.
Beton 2023 Fuarı ile ilgili gelişmeler www.beton2023.com adresinden takip edilebilir.
Türkiye Hazır Beton Birliği Hakkında
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yılından beri güvenli ve dayanıklı yapıların inşası amacıyla standartlara uygun beton
üretilmesi, tekniğine uygun beton uygulamalarının yaygınlaşması ve ülkemizde kaliteli, dayanıklı, yüksek dayanım sınıflarında beton
kullanılması için uğraş veren mesleki bir kuruluştur. THBB, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (The
Concrete Sustainability Council) üyesi; Beton Sürdürülebilirlik Konseyi “Bölgesel Sistem Operatörü”dür. THBB’ye üye olacak şirketlerin
bütün hazır beton tesislerinde standartlara uygun üretim yapması, THBB Kalite Güvence Sisteminin (KGS) sürekli habersiz
denetimlerine tabi olarak KGS Uygunluk Belgesi alması, uygun laboratuvar bulundurması, teknik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, yasal ve
etik kriterleri eksiksiz yerine getirmesi zorunludur.
TG Expo Hakkında
Kurulduğu 2008 yılından bu yana “Think Global - Küresel Düşün” mottosuyla Türkiye’de fuarcılık sektörüne yön veren TG Expo
Uluslararası Fuarcılık A.Ş., uluslararası deneyimlere sahip güçlü kadrosuyla sektörün gelişimine destek vermektedir. Dünyanın en
büyük fuar organizatörlerinin uluslararası çatı derneği olan UFI ve dünya çapındaki kongre ve uluslararası toplantılar sektörünün en
önemli birliklerinden biri olan ICCA’ya üye olan TG Expo aynı zamanda T.C. Ticaret Bakanlığı’na da akredite olup, yurt dışı fuarların
milli katılım organizasyonlarını da gerçekleştirmeye yetkilidir. 5 kıtada 35’ten fazla ülkede bireysel ya da milli katılım
organizasyonları ve Türkiye’de ana organizatörlüğünü üstlendiği fuarlar ile Türk firmalarının uluslararası pazarlarda ürünlerini
tanıtmalarını ve ticaret hacimlerini genişletmelerini destek olmaktadır. Enerji, gıda, kozmetik, tekstil, mermer, otomotiv yan sanayi,
yapı-inşaat, restorasyon, müzecilik, otel-konaklama gibi sektörlerde dünyanın en önemli uluslararası fuarlarının Türkiye katılımını
üstlenen TG Expo, fuara kadar olan tüm süreçlerde danışmanlık, teşviklerle ilgili bilgilendirme ve takip, nakliye, konaklama, seyahat
ve vize alımına ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti de sağlamaktadır. Fuarcılık alanında profesyonel ekibiyle, ihracatçı
firmalara uluslararası standartlarda fuarcılık deneyimi sunar. Türkiye’de birçok ilki gerçekleştirmiş olan TG Expo; Güzellik&Bakım,
Heritage İstanbul, Heritage Middle East, İstanbul Art Show, ICCI, UNICERA gibi birçok uluslararası markanın sahibidir.
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