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Hoş Geldiniz 
Toplantılar ve daha önemli toplantılar. 
Bu, ERMCO için yılın son derece 
yoğun bir dönemi ve umuyoruz ki 
Avrupa’nın her yerinde hazır beton 
endüstrisi için de öyledir. Kurul, Mart 
ayında Brüksel’de buluştu ve stratejik 
ve teknik konular ile ilgili pek çok sorun 
tartışıldı. 
Haziran ayında, Temsilciler 
toplantısından önce yeniden bir araya 
gelinecek. EcoTec Komitesi, EN206-1 
revizyonu ile ilgili ERMCO pozisyonları 
üzerinde uzlaşmaya varabilmek üzere 
Mayıs ayında ve sonra tekrar 
Temsilciler toplantısından önce bir 
araya gelecek. 
Daha sonra Temmuz ayında teknik 
uzmanlarınızın bir çoğu, Avrupa Beton 
Komitesi TC 104/SC1 toplantısında 
bizim konumuzu tartışmak üzere 
Helsinki’de olacaklar. 
Yılın en önemli ERMCO toplantısı olan 
Temsilciler Toplantısı 10 Haziran’da 
Kopenhag’da yapılacak. Tüm detayları 
bulabileceğiniz ERMCO internet 
sitesini ziyaret ediniz ve delegelerinizin 
kayıtlarını yapmak için internet sitemizi 
kullanınız, böylece bizler de tüm 
düzenlemelerin yapılabilmesi için 
Danimarka Birliği’ne yardımcı olabiliriz. 
Bu toplantılarda tekrar bir araya 
gelebilmeyi dört gözle bekliyoruz. 

 
ERMCO Sekreterya ekibi ■ 
 

Sürdürülebilirlik ile ilgili 
Amerikan girişimleri 
 
Sürdürülebilirliğe güven oluşturma 
ihtiyacının bilincinde olan Kurul, en 
son toplantıda ‘Önemli Performans 
Göstergelerini’ belirlemek üzere bir 
öneri görüştü. 
 

ERMCO’nun İngiliz üyesi MPA’nın 
yanı sıra, Kuzey Amerika Hazır Beton 
Birliği NRMCA da bunları biz 

Avrupalılardan daha uzun bir süredir 
düşünmekteler. Beş gösterge üzerinde 
fikir birliğine vardılar ve hem genel 
Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilir Beton 
Binalar için gönüllü sertifikasyon 
programları oluşturdular. Bunlar ve 
diğer girişimler, kavramların tanıtılması 
ve halka duyurulması için bir dizi web 
seminerleri ile desteklendi. 
ERMCO Kurulu’na sunulan yazıyı 
(buradan) okuyabilirsiniz; NRMCA 
dokümanının tümünü görmek için 
(buraya) tıklayınız. 

 
 

Çimento satışları ile ilgili 
dünya genelinde rakamlar  

 
Doğudaki ülkelerin dünya çimento 
tüketimi rakamlarını domine ettiğini 
artık hepimiz biliyoruz. Ancak aşağıda, 
Uluslararası Çimento 
Değerlendirmesinde yayımlanan 
şaşırtıcı rakamlar verilmiştir: 
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Üyesidir. 

http://www.webalive-studio.eu/ermco/documents/newsletter-archive/attached-for-news-april-2011/paper-for-board-on-us-sustainability-initiatives.pdf?width=800&height=600
http://www.webalive-studio.eu/ermco/documents/newsletter-archive/attached-for-news-april-2011/nrmca-sustainability-initiatives-5-8-09.pdf?width=800&height=600
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 Tüketim 2009 yılında %5.9, 2010 yılında ise +9.9 
oranında artmıştır; 

 Çin (2010) dünya çimento kullanımının %56’sına, 
Hindistan %6’sına ve ABD %2’sine sahiptir; 

 2010-2012 arası tüketimin %17’ye ulaşması 
öngörülmektedir. 

Daha uzun özetlerin yer aldığı daha fazla istatistik 
görmek için (buraya) tıklayınız. Bu yazıda ERMCO ile 
ilgili tek haber, Türkiye’nin en büyük çimento 
ihracatçısı olmasıdır. 

 
Sürdürülebilirlikten bahsedelim – Yeni 
çok dilli Sürdürülebilir Yapı Sözlüğü 
Avrupa Beton Platformu (ECP) ve Avrupa Mimarlar 
Konseyi (ACE) ile birlikte Avrupa Ekonomik ve Sosyal 
Komitesi (EESC) yeni, çok dilli bir sözlük yayınladılar: 
Sürdürülebilir Beton Yapı Sözlüğü. 11 Nisan 2011 
Pazartesi günü, Avrupa Birliği Sürdürülebilir Enerji 
Haftasının başında bu amaçla özel bir etkinlik 
organize edildi. 
EESC Başkanı Staffan Nilsson tarafından yönetilen 
Konferansa, Bay Paparella (AB Komisyonu, DG 
Girişim, Yapı Birimi) ve Bayan Burja (AB Komisyonu, 
DG Çevre) gibi pek çok Avrupa Enstitüsünden 
temsilciler katıldı. Bu sözlüğün amacı, sürdürülebilir 
yapı çerçevesinde kullanılan terminolojinin ortak bir 
şekilde kavranması ve ulusal düzeyde ve Avrupa 
düzeyinde politika oluşturanlar tarafından kullanılması 
ve doğrudan ilgili sektörlerde iletişim, eğitim ve 
öğretim amaçlı olarak kullanılmasıdır. 
AB Komisyonunun, enerji etkinliği ile ilgili daha fazla 
çaba gösterilmesi üzerine en son yaptığı çağrı ve bu 
konunun Şubat 2011’de yapılan Enerji Zirvesi’nde 
üzerinde önemle durulması dikkate alındığında, bu 
yeni yayın özellikle önemli bir dönemde yayımlanıyor. 
Daha sürdürülebilir yapı ihtiyacına karşılık olarak yeni 
kavramlar, deyimler, terimler ve ifadeler tüm Avrupa’da 
inşaat alanında kullanılıyor. İki ortak organizasyonu 
olan ACE ve ECP ile birlikte EESC, bu çığır açan 
projenin tercümesini, bu terimleri bir araya getirmek ve 
şu anda kullanılan kavramların ‘işleyen’, az ve öz ve 
kolay erişilebilir bir sözlüğünü oluşturma hedefiyle 
üstlendi. Cembureau İletişim Başkanı ve proje 
sorumlusu Jessica Johnson Kopenhag’da 
gerçekleştirilecek olan bir sonraki ERMCO Temsilciler 
Toplantısında bu girişim ile ilgili bir sunum yapması 
için davet edildi. 

 

 
 

Beton ve Atıklar  
 
İngiltere’de hükümet, endüstrimizin 
çevresel performansını övgü ile karşıladı. 
Beton Sürdürülebilirlik Performans 
Raporu, MPA’da dahil olmak üzere 
sektörel Birliklerin bir konsorsiyumu olan 
Sürdürülebilir Beton Forumu ve bireysel 
şirketler tarafından hazırlandı ve sorumlu 
Bakan, bu endüstrinin ürettiğinden daha 
fazla atık kullandığını vurguladı. Bu, 
betonun sürdürülebilirliği tanıtılırken 
kullanılması gereken dikkat çekici bir 
olgudur. 
Daha fazlası için (buraya) tıklayınız ya da 
raporun tümünü görüntülemek için 
(buraya) tıklayınız. 

 

http://www.aggregateresearch.com/article.aspx?id=21907
http://www.aggregateresearch.com/article.aspx?id=21547
http://www.sustainableconcrete.org.uk/pdf/MB_3rd_Concrete_Industry_Sustainability_Performance_Report.pdf

