Avrupa Çimento Birliği (CEMBUREAU) Genel Kurulu 19 yıl Aradan Sonra
Yeniden İstanbul’da Gerçekleştirildi
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin 1972’den bu yana üyesi olduğu Avrupa Çimento Birliği (CEMBUREAU),
bu yılki Olağan Genel Kurul toplantısını 9-11 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul Conrad Hotel’de
gerçekleştirdi.
27 tam ve 2 aday üyesi bulunan Avrupa Çimento Birliği CEMBUREAU, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
TÇMB evsahipliğinde 69. Genel Kurul Toplantısı’nı 09-11 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleştirdi.
Türkiye’nin 1972 yılında üye olduğu CEMBUREAU daha önce 1976 ve 1995 yıllarında TÇMB’nin ev sahipliğinde
Türkiye’de Genel Kurul Toplantıları gerçekleştirmişti.
Gerçekleşen etkinliğe 28 ülkeden delegeler ve eşleri, TÇMB Eski Başkanları ve eşleri, CEMBUREAU Eski
Başkanları ve eşleri ile davetli konuşmacılar olmak üzere toplam 188 kişi katıldı.
Toplamda 3 gün süren etkinlik, 9 Haziran 2014 günü Conrad Hotel’de verilen Açılış Kokteyli ve Açılış Yemeği ile
başladı.

Yemek sırasında açılış konuşmasını ilk olarak yapan CEMBUREAU
Başkanı Peter Hoddinott enerji fiyatlarının Avrupa’da ve diğer
ülkelerde ne kadar farklı olduğundan ve bunun yarattığı rekabet
gücü zorluklarından bahsederek, ertesi gün gerçekleşecek olan
“Concrete Initiative” temalı betonun inşadaki önemi ve kanun
yapıcıların oluşturulmasının önemi üzerine konuşmasını yaptı.

Hoddinott ayrıca misafirperverliği için TÇMB Başkanı Mehmet
Göçmen’e teşekkür ederken, Göçmen ise CEMBUREAU’yu bir kere
daha İstanbul’da ağırlıyor olmaktan mutluluk duyulduğunu,
toplamda 3 gün sürecek olan etkinliğin detaylarını konuşması
sırasında katılımcılarla paylaştı.

10 Haziran 2014 günü sabahı CEMBUREAU Yönetim Kurulu ile Liason Komitesi Toplantıları gerçekleştirildi.
Sabahki toplantıya katılmayan delegeler ve tüm eşler ise Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Yeterbatan Sarnıcı ile Türk
İslam Müzesi gibi tarihi yerleri gezme imkanı buldular.
Eşler öğle yemeklerini Sardunya Restoran’da alırken, Genel Kurul Toplantısı’na katılacak olan delegeler ise öğle
yemeği içi notele geri döndüler.
Toplantılarda öğleden sonra ilk olarak “Concrete Initiative” temalı bölüm düzenlendi. Projenin liderleri olarak
Cédric DE MEEÛS ve Denis BERTHON moderatörlüğünde gerçekleşen sunumlar:
•

Can Çinici (Çinici Mimarlık): Şehirler ve altyapılar ileride nasıl görünecek, betonun geleceği konusunda
bir mimar olarak görüşleri

•
•

Cary O.Cohrs (Portland Çimento Birliği, Başkan): Deneyimlerimizi geliştirebilir miyiz? Can we leverage
experience? Amerika bakış açısından öğrenilmiş olanlar: PCA’nın “Think Harder” Kampanyası
Matthew Wild (İngiltere Ulusal Çimento Endüstrisi Birliği, Başkan): Bu proje ulusal promosyon
kampanyaları için nasıl tamamlayıcı olabilir? Ulusal Birliklerden Görüşler

şeklinde oldu. Gerçekleşen bu bölümün ertesinde ise toplantının Genel Kurul bölümüne geçildi.

10 Haziran 2014 akşamında Gala Yemeği Adile Sultan Sarayı’nda
gerçekleştilirken, yapılan boğaz turu ile katılımcılar İstanbul’a ve
boğazın eşsiz güzelliğine bir kere daha hayran kaldılar.
ENBE Orkestrası’nın farklı gösterileri ile renklendirdiği performansı
ve Mercan Dede’nin sufi müziğinin elektro müzik ile birleşimiyle
gerçekleşen derviş gösterisi ile de akşam yemeği sona erdi.

Etkinliğin son günü olan 11 Haziran 2014’te ise tüm misafirlere İstanbul’un eşsiz güzelliklerinden Dolmabahçe
Sarayı, Ayasofya Camii ve Arkeoloji müzesi gezdirildi, Armada Hotel’in teras katında ise boğaz manzarasına
karşı öğle yemeği verildi.
Toplantının Veda Yemeği ise Feriye Restoran’da düzenlendi. Canlı müzik eşliğinde düzenlenen yemek
esnasında CEMBUREAU CEO’su Koen Coppenholle tüm ekibine ve organizasyonda ev sahibi olarak TÇMB’ye
teşekkür ederken, TÇMB Başkanı Mehmet Göçmen ise aynı şekilde organizasyon için her iki tarafa da teşekkür
ederek etkinliğin genel bir özetini katılımcılarla interaktif olarak gerçekleştirdi.

CEMBUREAU Hakkında:
Brüksel merkezli Avrupa Çimento Birliği, Avrupa'da çimento sektörünün teşkilatıdır. Şu anda, tam üyeler,
Avrupa Birliği (Kıbrıs, Malta ve Slovakya hariç) üye ülkeleri ile Norveç, İsviçre ve Türkiye'dir. Hırvatistan ve
Sırbistan ise CEMBUREAU gözlemci üye statüsündedir. Dernek, Avrupa Birliği kurumları ve diğer kamu
kurumları önünde çimento sanayi sözcüsü gibi hareket ederek, teknik, çevre, enerji ve tanıtım konuları ile ilgili
tüm konular ve politika gelişmelerde sektörün görüşlerini iletir. CEMBUREAU üye dernekler ve diğer ilgili
kuruluşlarla işbirliği içinde çimento, hazır beton ve beton prefabrik sanayinin dünya çapında tanıtımında önemli
bir rol oynar. Beton sektörünün pazar algı iyileştirilmesi ve genel çimento ve beton ürünleri kullanılmasını
yaygınlaştırmak amacıyla etkinlikler düzenler. Ayrıca, Dernek çimento sanayisi açısından önem taşıyan belirli
sorunlar için AB Komisyonlarında çalışmalarda bulunur.

