
TÜRKİYE ASFALT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ    EKİM - KASIM - ARALIK 2016    SAYI: 14

AYBERK ÖZCAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Tuncer Ertan
Başkan Vekili

Tahir Çelik
Başkan Vekili

İhsan Çetinceviz
Başkan Vekili

Kazım Güntaş
Sekreter Üye

İbrahim Yaykıran
Muhasip Üye

Deha Emral
Üye

S. Emre Gencer
Üye

Derya Şenyay
Genel Sekreter

Zeliha Temren
Teknik Müdür

Gülay Malkoç
Genel Koordinatör

Seray Toraman
Asistan

Yönetim Yeri
Küpe Sokak No: 10 / 3
06700 GOP/ANKARA
Tel: 0.312.447 42 25

Faks: 0.312.447 42 26

www.asmud.org.tr
asfalt@asmud.org.tr

 

EAPA, UEPG ve Eurobitume Üyeleri, 
Avrupa Parlamentosu Üyeleri ile Buluştu
ASMÜD’ün üyesi olduğu EAPA, UEPG ve Eurobitume üyeleri 
17 Kasım 2016 tarihinde Brüksel’de Avrupa Parlamentosunda 
düzenlenen kahvaltılı toplantıda Avrupa Parlamentosu üyeleri 
ile bir araya geldi.  4

ASMÜD Yapım İşlerinde Kamu 
İhale ve Sözleşmeleri Mevzuatı ve 
Uygulamaları Konferansı
"Yapım İşlerinde Kamu İhale ve Sözleşmeleri Mevzuatı 
ve Uygulamaları" konulu bir konferansı Kamu İhale 
Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, İNTES, TMB ve 
TürkMMMB’nin katkılarıyla 22 Aralık 2016 Perşembe 
günü Grand Ankara Otelinde gerçekleştirmiştir.  3

İNTES KİK Toplantısı
Kamu ihale mevzuatı ve uygulamasına ilişkin sorunlar, İNTES 
tarafından 28 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen, Kamu İhale 
Kurulu Başkanı ve üyelerinin iştirak ettiği bir toplantıda 
sektörümüz temsilcileri ile tartışıldı  8

ASMÜD’ün Yer Aldığı FUNDBITS Projesinin 
Son Çalıştay’ı Brüksel’de yapıldı
ASMÜD’ün ortağı olduğu “Dayanıklılıkla ilgili Fonksiyonel Bitüm 
Spesifikasyonları-FunDBitS” adlı proje tamamlanarak, son 
çalıştayı 8 Kasım 2016 tarihinde Brüksel’de düzenlendi  7
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Sözlerime öncelikle 2017’ye “merhaba” 
demekte olduğumuz bugünlerde 
endüstrimizin tüm paydaşlarına sağlıklı ve 
umutlarının gerçekleşeceği bir yıl dileyerek 
başlamak istiyorum.

Yeni yıla girip, eski yıllara veda edilirken, 
genellikle geçmiş yıl içinde olanlar 
ve yaşanılanlar sorgulanır,  adeta her 
başlangıcın bir umut olması varsayımı 
ile kötülerin eski yılda kalması, yeni 
yılın güzelliklere bir başlangıç olması 
temennilerinde bulunulur. 

Ben, yeni yıl yazılarımda, geride 
bıraktığımız yılı değerlendirirken, genellikle 
endüstrinin konumundan yola çıkar, 
yaşadığımız sorunları, ödenekleri, yeni ve 
mega projeler gibi çalışma alanımıza giren 
konulara değinerek söze başlardım.

Ancak bu yıl, 2016 yılı deyince, aklıma 
gelen ilk çağrışım, ülkemizce maalesef 
yaşadığımız 15 Temmuz kara lekesi oldu. 
Demokrasimizi tehdit eden, derinden vuran 
bu olay, ülkemizin hem siyasi, hem de 
ekonomik açıdan oldukça zorlu bir süreçten 
geçmesine neden oldu. Bir taraftan bu 
vahim olayın hedefine varamamış olması 
bizleri sevindirirken, diğer taraftan her 
kesimi etkileyen birçok tahribat yaşandı 
ve herkes gibi endüstri olarak bizler de 
kaçınılmaz olarak etkilendik. 

Bu konu ve süregelen etkileri altında 
2017’ye girerken, sadece bu yıl için değil, 

bundan sonraki tüm yıllar için vermek 
istediğim mesaj ve dileğim;

“Sayısız özellikleri ve güzellikleri bulunan, 
üzerinde yüzyıllardır çeşitli etnik kökenli 
nesillerin ortaklaşa yaşadığı benzersiz 
ülkemizde, Atatürk’ün bizlere emanet ettiği 
Cumhuriyetimizde, özenle koruduğumuz 
“demokrasiden” taviz vermeden, 
din-inanç-fikir özgürlüğü içerisinde tüm 
renkleri aynı potada eriterek, karşılıklı 
anlayış ve barış içinde birlikte yaşamayı 
sürdürmek!”

Tabii ki tüm bu süreçte, bizler yine 
endüstri tarafları olarak, sorumluluklarımızı 
yerine getirmeye çalıştık, aktivitelerimizi en 
iyiyi yapma gayreti ile her zaman olduğu 
gibi sürdürdük.

Bu arada önemle belirtmek istemeliyim 
ki, 2016 Derneğimiz için çok önemli bir yıldı. 
1996’da kurulan ve bugün ülkemizde asfaltın 
odak noktası haline gelmiş bulunan ASMÜD,  
2016’da 20. yaşını kutladı. 

ASMÜD’ün bu süreç içersinde kat 
ettiği yolun uzunluğu ve yoğunluğunu 
bundan önceki bültenlerimizde sizlere 
aktardığımdan, sadece şunu söylemek 
isterim ki, ASMÜD bugün dünyanın en 
gelişmiş ülkelerindeki asfalt endüstrisi 
temsilcileri ile güçlü iletişim ve işbirliği 
sayesinde kazanmış olduğu bilgi ve 
deneyimini, ülkemizdeki tüm taraflarla 
paylaşarak, aldığı sorumluluğu yerine 
getirmenin ve büyümenin gururunu 
yaşamakta, ülkemize prestij, endüstrimize 
katma değer yolunda daha da güçlenerek 
devam etmekte.

Özellikle son 5 yılda, daha kapsamlı 
işbirliği içinde olduğu Amerika ve 
Avrupa’nın yol ve asfalt endüstrilerinde 
en prestijli şemsiye kuruluşlar olan 
EAPA, PIARC, IRF, ERF, IBEF, CEDR, NAPA 
ile ARGUS gibi endüstriyi izleyen ve 
çeşitli etkinliklerle sektörü buluşturan 
medya kuruluşlarıyla birlikte başarılı 
çalışmalar yürüttük. Bu kuruluşlarla 

birlikte düzenlenen aktiviteler, yer 
alınan kongre ortaklıklar, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Dubai, Rusya ve İran, gibi 
çok farklı lokasyonlara uzanan ülkelerin 
önemli kurum ve kuruluşları tarafından 
düzenlenen kongrelere konuşmacı olarak 
davet alınması ve de ilk kez FunDBitS 
gibi önemli bir AB projesinde yer alınması 
ASMÜD’e olan güvenin bir göstergesi 
oldu. 

Bunun yanı sıra yıllardır Derneğimiz, 
üyesi bulunduğu Avrupa Asfalt Üstyapı 
Birliği- EAPA gibi Avrupa şemsiyesi olan bir 
endüstri Birliği’nde aktif görev yürütmekte, 
yönetimde yer alıp, komite başkanlıkları 
üstlenmekte.

Ülke içinde inşaat sektörünü temsil 
eden İNTES, TMB ve TürkMMMB gibi diğer 
sivil toplum kuruluşları ve yol ve asfalt 
sektörünün lideri olan KGM başta olmak 
üzere diğer kamu kurumları ile müşterek 
çalışmalar yürüten, etkinlikler düzenleyen, 
TSE’yi Avrupa Standardizasyon Kurumunda 
temsil eden ve endüstrinin ihtiyaç ve ilgi 
duyduğu çeşitli konularda teknik toplantılar 
düzenleyen ASMÜD, 2016 yılını kamu ihale 
mevzuatındaki sorunların ele alındığı bir 
konferans ile kapattı.

Yukarıda belirttiğim işbirliği ve 
etkinliklerle yol alan Derneğimiz, her 
yeni yılı karşılarken, geçen zamanın 
boşa harcanmamış olduğunu gösteriyor, 
başarılarına gururla bakılabiliyor, yoluna 
eksilmeyen azim ve gayretle devam ediyor.

“Yeni Yıl” yazımı sonlandırırken, 
ASMÜD’ün 20. Yılına erişmesini sağlayan 
başta ASMÜD üyeleri olmak üzere, işbirliği 
içinde olduğumuz ve çalışmalarımıza destek 
veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür 
ediyor, 2017’de hedeflerini gerçekleştirecek 
başarılı çalışmalar sürdürmelerini diliyorum. 

2017’nin ülkemize ve tüm insanlığa barış 
ve huzur getirmesi temennisiyle, Yeni Yılınızı 
kutluyorum.  

Saygılarımla.

2017’ye Girerken

Ayberk Özcan
ASMÜD Yönetim Kurulu Başkanı
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Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat 
konusunda sektörün karşılaştığı sorunları 
her platformda gündeme getiren ve konu 
hakkında çalışmalarını sürdüren Türkiye Asfalt 
Müteahhitleri Derneği-ASMÜD, kuruluşunun 
20. Yılı nedeniyle düzenlediği etkinlikler 
kapsamında sektörümüzün bilgilendirilmesi, 
sorunların belirlenmesi,  görüş ve önerilerin 
paylaşılması için "Yapım İşlerinde Kamu İhale ve 
Sözleşmeleri Mevzuatı ve Uygulamaları" konulu 
bir konferansı Kamu İhale Kurumu, Karayolları 
Genel Müdürlüğü, İNTES, TMB ve TürkMMMB’nin 
katkılarıyla 22 Aralık 2016 Perşembe günü Grand 
Ankara Otelinde gerçekleştirmiştir.  

Açılışında Kamu İhale Kurumu II. Başkanı 
Sayın Şinasi Candan ile Karayolları Genel Müdür 
Yardımcısı Sayın Uğur Kenan Adiloğlu’nun bir 
konuşma yaparak yer aldığı konferansın ilk 
oturumunda Kamu İhale Uzmanı Osman Kılıç 
yapım işleri ihale ve sözleşme mevzuatı ve 

uygulamalarının değerlendirilmesini yaparak 
KİK Mevzuatı ve değişiklik taslakları hakkında 
bilgi vermiş, KGM Program ve İzleme Dairesi 
Başkanı Kamuran Yazıcı karayolu proje, 
yapım ve kontrollük ihale ve sözleşmelerinin 
değerlendirmesini yapmıştır. Ayrıca bu 
oturumda ASMÜD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın 
İbrahim Yaykıran ile İNTES, TMB ve ASMÜD 
Yönetim Kurulları Üyesi Sayın Deha Emral birer 
konuşma yaparak müteahhitlik sektörünün 

mevzuat ile ilgili görüşlerini ve değişiklik 
önerilerini aktarmışlardır. Konferansın ikinci 
oturumunda ise TürkMMMB Başkanı Munis Özer, 
müşavirlik sektörünün konu ile görüşlerini ve 
değişiklik önerilerini katılımcılarla paylaşmış, 
Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. İhaleler Grup 
Müdürü Batu Atagündüz yapım işleri ihale ve 
sözleşme mevzuatının FIDIC şartnamelerine 
göre değerlendirmesini yapmış, ASMÜD Teknik 
Müdürü Zeliha Temren de Avrupa Birliği’nde 
ve bazı gelişmiş ülkelerde karayolu ihale ve 
sözleşmelerine ilişkin yeni gelişmeler hakkında 
bilgi vermiştir. 

100’ün üzerinde katılımcının yer aldığı 
konferansın soru ve değerlendirme bölümlerinde 
katılımcılar, ilgili uzmanlara sorularını sorma 
ve görüşlerini aktarma fırsatı bulmuşlardır.  
Konferansa ilişkin detaylı bilginin yer aldığı 
özel bir Bülten ASMÜD’ce hazırlanıp ilgililere 
gönderilecektir. 

ASMÜD Yapım İşlerinde Kamu İhale ve Sözleşmeleri 
Mevzuatı ve Uygulamaları Konferansı
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Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA, Avrupa 
Agrega Üreticileri Birliği-UEPG ve Avrupa 
Bitüm Birliği-Eurobitume üyeleri 17 Kasım 2016 
tarihinde Brüksel’de Avrupa Parlamentosunda 
düzenlenen kahvaltılı toplantıda Avrupa 
Parlamentosu üyeleri ile bir araya geldi. 

Avrupa Parlamentosu Üyesi Wim van 
de Camp’ın evsahipliğini yaptığı ve Avrupa 
Parlamentosu Üyesi İsmail Ertuğ ile Avrupa 
Komisyonu Piyasa, Endüstri, Girişimcilik ve 
Kobi Geliştime Genel Müdürlüğünden  Vincent 
Basayau’nun katıldığı toplantıda EAPA, UEPG ve 
Eurobitume üyelerinin yanı sıra Avrupa Ulusal 
Karayolu Araştırma Laboratuarları Forumu-
FEHRL ve Avrupa Birliği Yol Federasyonu-ERF’nin 

üyelerinden de katılımcılar yer aldı. ASMÜD 
Yönetim Kurulu Başkanı ve EAPA Yönetim Kurulu 
Üyesi Ayberk Özcan’ın da aralarında bulunduğu 
yaklaşık 23 katılımcı ile gerçekleştirilen 
toplantıda, Avrupa asfalt endüstrisindeki 
çevresel sorumluluklar ve innovasyonlar konusu 
tartışıldı.

Asfalt üstyapıların, döngüsel ekonomiye, 
sürdürülebilir gelişime ve ulaştırma sektöründe 
karbon emisyonunun azaltımına sağladığı 
katkılar konusunda Parlamento ve Komisyon 
üyelerinin bilgilendirildiği toplantıda; yol 
bakımındaki yatırımlar, Avrupa yol ağı, Yeşil 
Kamu İhale Sistemi, yol güvenliği ve gürültü ile 
Stratejik Yatırımlarda Avrupa Fonları-EFSI gibi 

endüstri için önemli konularda fikir alışverişi 
yapıldı. Toplantıda ayrıca, EAPA ve Eurobitume 
tarafından yürütülen ve toplantı odasında 
bir afiş ile tanıtılan Asfaltın Avantajlarının 
Promosyonu başlıklı kampanya çerçevesinde 
yürütülen çalışmalar aktarılarak asfalt 
üstyapıların avantajları hakkında bilgi verildi.

Toplantıda Avrupa Parlamentosu Üyesi Wim 
van de Camp, tüm katılımcılara asfalt üstyapılar 
ve yol altyapısındaki rolü hakkında verdikleri 
bilgi ve sağladıkları katkılar için teşekkür ederek, 
Avrupa yollarına yapılan yatırımların artması 
için Avrupa Birliği tarafından sağlanan araçlarda 
asfalt endüstrisinin odak noktası olduğunu 
hatırlattı. 

EAPA, UEPG ve Eurobitume Üyeleri, 
Avrupa Parlamentosu Üyeleri ile Buluştu
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ASMÜD’ün üyesi olduğu Avrupa Asfalt Üstyapı 
Birliği-EAPA’nın Yönetim Kurulu ve Direktörler 
Grubunun 2016 yılı son toplantısı 17 Kasım 
2016 tarihinde EAPA’nın Brüksel’deki ofisinde 
gerçekleştirildi. 

EAPA Sekreterliğinin, yeni üyeler ve üyelik 
durumu hakkında bilgi verdiği ve 2018 yılı aidat 
sisteminin tartışıldığı toplantıda 1-3 Haziran 2016 
tarihlerinde Prag’da gerçekleştirilen 6. Eurasphalt 
& Eurobitume Kongresinin değerlendirilmesi 
yapıldı ve gelecek kongre için çeşitli görüş ve 
öneriler oluşturuldu. 

Ayrıca toplantıda EAPA Direktörü Carsten 
Karcher’ın katıldığı ve yol altyapılarının teslimatı 
ve adaptasyonu ile yol güvenliği konularının ele 

alındığı 18-20 Ekim 2016 tarihlerinde İngiltere’nin 
Leeds şehrinde gerçekleştirilen 1. Avrupa Yol 
Altyapısı Konferansı-ERIC hakkında bilgi aktarıldı. 
EAPA Genel Sekreteri Egbert Beuving 3 Haziran 
2016 tarihinde Prag’da düzenlenen ve toplantı 
başkanlığını yürüttüğü Global Asfalt Üstyapı 
Birliği-GAPA’nın toplantısı hakkında EAPA 
Yönetim Kurulunu ve Direktörleri bilgilendirdi. 

Toplantıda EAPA’nın gelecekte yer alacağı 
aşağıdaki aktivitelere ilişkin bilgiler üyelere 
aktarıldı ve görüşleri alındı.
 • Asfalt Avantajlarının Promosyonu – EAPA/

Eurobitume Çalışma Grubu
 • Avrupa Ulusal Karayolu Araştırma Laboratuar-

ları Forumu-FEHRL ve Avrupa Beton Kaplama 

Birliği-EUPAVE ile ortak kurulan Yol Karbon 
Grubunun Durum Raporu ile basın bildirisi

 • EAPA 2017 Sempozyumunun yeri ve konuları
 • 2018 yılında Berlin’de yapılacak E&E Etkinliği
 • 2020 yılında Madrid’de düzenlenecek 7. E&E 

Kongresi
EAPA Teknik Komitesi, Sağlık-Güvenlik ve 
Çevre Komitesi ile Asfalt Plentleri ve Ekipman 
Üreticileri Grubunun yıllık raporlarının sunulduğu 
toplantıda, Emisyon Ticareti-EU ETS Yasa Tasarısı 
Faz IV Direktifi ile ilgili olarak görüşler alındı ve 
yapılacak aksiyonlar belirlendi.  

2017 yılının ilk EAPA Yönetim Kurulu ve 
Direktörler Grubu Toplantısının 7 Mart 2017 
tarihinde Brüksel’de yapılmasına karar verildi.

EAPA Yönetim Kurulu ve Direktörler Grubunun  
2016 Yılı Son Toplantısı
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Avrupa Komisyonu, yol endüstrisi de dahil ol-
mak üzere birçok alanda hazırlanan AB projelerini 
Komisyon adına uzmanlar atayarak değerlendir-
mekte ve uygun gördüğü projelere oluşturduğu 
Çerçeve Programlarla hibeler sağlamaktadır.  
Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve 
Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 ise 
2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu 
tarafından yürütülecektir.

Farklı AB ülkelerinden tarafların bir araya 
gelerek oluşturduğu ve genellikle bütçeleri 3-5 
milyon Euro arasında olan, ancak tipi ve niteli-
ğine göre çok daha yüksek miktarlara ulaşan bu 
projelerin hakemliğini ulaştırma alanında yapmak 
üzere Dernek Koordinatörü Gülay Malkoç 2007 
yılından bu yana muhtelif zamanlarda Komisyon 

tarafından görevlendirilmiştir.
Bu görev sırasında proje ortakları ile bir araya 

gelme imkânı bulan Malkoç, ülkemiz asfalt 
endüstrisi çalışmalarında ileriye yönelik işbirliği 
sağlamak üzere söz konusu taraflarla iletişimini 
sürdürmüştür. En son olarak gerek  Komis-
yon’da hakemlik deneyimi bulunması, gerekse 
ASMÜD’ün aktif çalışmalar yapması nedeniyle,   
ulaştırma alanında oldukça tanınan ve birçok 
Horizon 2020 projesinde yer alan  Delft Teknoloji 
Üniversitesi’nin Üstyapı Mühendisliği  Anabi-
lim Dalı Başkanı ve Yöneticisi  Prof. Dr. A. Tom 
Scarpas , Dernek Koordinatörü Gülay Malkoç’u  14 
-15 Kasım 2016 tarihlerinde bu konularda işbirliği 
fırsatlarını değerlendirmek üzere Delft’e davet 
etti.

Üniversiteden ilgili uzmanların ve yöneticilerin 
katıldığı toplantıda Malkoç, gerek Türkiye asfalt 
endüstrisi, gerekse Horizon 2020 proje konularına 
ilişkin bilgiler paylaştı ve Horizon 2020 alanında 
106-2017 Çalışma Programında yer alan ve asfalt 
endüstrisinin öncelikleri doğrultusunda faydalanı-
labilecek bazı öneriler sundu.

Bu öneriler ile Delft Üniversitesi çalışmalarının 
bir arada değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler 
sonrasında ASMÜD’ün de yer alacağı bir proje 
konusu oluşturularak, bu konuda Komisyona sunu-
lacak proje hazırlıklarına başlanmasına ve projenin 
Avrupa Komisyonuna sunulmasına karar verildi. 

Son derece yararlı ve ileriye yönelik işbirliğine 
açık bu ziyaret için Prof. Dr. Tom Scarpas ve ekibi, 
ASMÜD ve Malkoç’a teşekkürlerini iletti. 

ASMÜD - DELFT Üniversitesi İşbirliği
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Yol Direktörleri Birliği – CEDR tarafından 
fonlanan ve performans ilişkili bitüm standart-
larını yeni datalar toplayarak asfaltın durabilitesi 
ile ilişkilendirmek amacı ile hazırlanan  “Da-
yanıklılıkla ilgili Fonksiyonel Bitüm Spesifikas-
yonları-FunDBitS” adlı ASMÜD’ün de yer aldığı 
proje tamamlanarak, son çalıştayı 8 Kasım 2016 
tarihinde Brüksel’de düzenlendi. 

Güçlü ve geniş bir iletişim ağının olması 
nedeniyle projenin tanıtılması ve veri toplama 
sorumlulukları ile projeye davet edilen ASMÜD, 
2 yılı aşan bu çalışmada Çek Teknik Üniversi-
tesi, Kassel Üniversitesi (Almanya), Belçika Yol 
Araştırma Merkezi, Slovenya Ulusal Yapı ve İnşaat 
Mühendisliği Enstitüsü, Ulaştırma Araştırma 

Laboratuarı-TRL (İngiltere), Portekiz Ulusal İnşaat 
Mühendisliği Laboratuarı, Viyana Teknoloji 
Üniversitesi Ulaştırma Enstitüsü (Avusturya), 
İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, Avrupa Asfalt 
Üstyapı Birliği-EAPA ile birlikte görev yaptı.

Proje süresince tüm kıtalarda yapılan yaklaşık 
600‘ü aşkın literatür çalışmalarının taranması 
sonucunda elde edilen, bitümlü bağlayıcılara ait 
deneylerin, asfaltın tekerlek izi oluşumuna karşı 
direnç, sertlik, düşük sıcaklık çatlağı, yorulma 
çatlakları, bağlayıcı/agrega yapışması, yaşlanma 
gibi performans özellikleri arasındaki ilişkiye ait 
bulunan veriler, her bir parametre özellikleri için 
ayrı ayrı değerlendirilerek, elde edilen sonuçlar, 
bu çalıştayda  katılımcılara aktarıldı.

Bu projede ASMÜD adına görev yapan ve 
sözkonusu çalıştayda yer alan Dernek Koordina-
törü Gülay Malkoç, projenin hayata geçirilmesi 

süresince ASMÜD’ün sorumluluğunda olan tüm 
çalışmaları proje çıktılarında belirterek, yapılan 

çalışmaların çalıştaydaki tüm katılımcılara sunul-
masını sağladı.

Proje koordinatörü ASMÜD’e bu projenin 
başarı ile tamamlanmasına katkı sağlayan tüm 
çalışmaları için teşekkür ederek, bundan sonraki 
projelerde de birlikte çalışma dileklerini iletti.

ASMÜD’ün Yer Aldığı FUNDBITS Projesinin  
Son Çalıştay’ı Brüksel’de yapıldı
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Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu 
tarafından yapılacak yasa ve ikincil mevzuat 
çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunmak 
üzere, 28 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen 
toplantıya Kamu İhale Kurulu Başkanı ve üyeleri 
ile Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası- 
İNTES, Türkiye Müteahhitler Birliği-TMB ve 
Türkiye Asfalt Müteahhitleri Birliği -ASMÜD 
başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İnşaat sektöründe yapılan işlerin %80'ini 
yürüten sektör temsilcileri olarak toplantıda yer 
alan INTES, TMB ve ASMÜD yöneticileri sektörün 
kamu ihale kanunu ve ikincil mevzuatıyla ilgili 
olarak çeşitli platformlarda gündeme getirdikleri 
sorunları ve konuyla ilgili görüş ve önerilerini 
sundular. 

Toplantıda, sektör temsilcilerinin özellikle 
gündeme getirdiği iş denetim ve yönetim 
belgelerinin kiralama şekline dönüştüğü 

belirtilerek konuyla ilgili çalışmaların gerekli 
olduğu ifade edildi. Ayrıca aşırı düşük teklifler 
sorunu da tartışılarak, ihale usulüne ve 

büyüklüğüne bakılmaksızın mal, hizmet ve 
yapım ihalelerinde aşırı düşük teklif kapsamına 
giren tekliflerin doğrudan elenmesi gerektiği de 
vurgulandı. 

Kamu İhale Kurulu-KİK Başkanı, kamu ihale 
mevzuatı ile ilgili çalışmalarda özel sektör 
paydaşlarının görüşlerine büyük önem verildiğini 
ve önerilerin dikkate alınacağını belirterek, 
bazı sorunların yasa değişikliğine gerek 
kalmadan idarelere tanınan yetkiler kapsamında 
çözülebileceğini vurguladı.

Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamasına İlişkin Sorunlar, Kamu 
İhale Kurulu Başkanı ve Üyelerinin İştirak Ettiği Bir Toplantıda 
Sektörümüz Temsilcileri İle Tartışıldı
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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı-
TEPAV’ın, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği 
ve TOBB işbirliği ile yürüttüğü “KOBİ’lerde 
Meslek Etiğinin ve Şeffaflığın Yaygınlaştırılması 
Projesi” kapsamında 11-16 Aralık 2016 tarihinde 
düzenlenen 5 günlük  Londra seyahatine TOBB 
sektör  meclislerini temsilen ilgili sivil toplum 
kuruluşlarından 9 uzman katılmıştır.  İnşaat 
sektörünü temsilen ASMÜD Teknik Müdürü 
Zeliha Temren'in katıldığı seyahat programı, 
iş dünyasında etik kültürünü oluşturmayı 
hedefleyen ve bir sivil toplum kuruluşu olan 
Uluslararası İş Liderleri Forumu- (International 
Business Leaders Forum) - IBLF Global tarafından 
hazırlanmıştır. 

Belirlenen program kapsamında inşaat, finans, 
madencilik, mühendislik ve etik kuruluşları 
ile ilgili çeşitli kurumlarla konuya ilişkin bir 
seri bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 
İngiltere Refah Fonu tarafından desteklenen bu 
proje kapsamında İngiltere Parlamentosu Etik 

Komisyonu ile de görüşülmüştür.
İngiltere Parlamentosunda ulusal ve uluslarası 

boyutta yolsuzlukları önlemek üzere kurulan Etik 
Komisyonu, İngiltere'de yolsuzlukla mücadele 
politika ve mekanizmalarını güçlendirmek ve 

geliştirmek üzere, konuyla ilgili taraflarla işbirliği 
içinde etik standardlarına ve düzenlemelerine 
uygunluk sağlanması için çalışmalar 
yapmaktadırlar.

Grup Başkanı, Gelenekçi (Conservative) Parti 

Temsilcisi Nigel Mills ile yapılan toplantıda, İngiliz 
rüşvet ve yolsuzluk yasasına uygun olarak tüm 
ticari işlerin düzenlendiği ülkede uygulanan 
yolsuzlukla mücadele ağ sistemi ile elde edilen 
resmi bilgiler,  kollektif bir eylem oluşturulması 
amacıyla kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları 
ve diğer ülkelerin çeşitli ihracat idareleri ile 
paylaşılması ve yolsuzluğa karışmış firmaların 
kamu ihalelerine girmesinin yasaklanması 
konularında bilgi aktarılmıştır.

İngiltere’de hazine idaresi tarafından kurulan 
Refah Fonu (Prosperity Fund) iş dünyasında 
dürüst, şeffaf ve rekabetçi  bir iş ortamı 
sağlamak için yolsuzlukla ilgili sorunları gidermek 
üzere gerek yurt içinde ve gerekse yurtdışında 
konuyla ilgili projelere destek sağlamaktadır. 

Söz konusu seyahatte düzenlenen bir 
toplantıda İngiltere Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası  başkanı Emma Edhem,  ülkemiz 
ile İngiltere arasındaki ticaret ilişkilerini, 
yatırımları ve iş ortaklıklarını desteklemekte 
olan odanın faaliyetleri hakkında bilgi vererek, 
özellikle etik konusuyla ilgili İngiltere'de 
uygulanan yasal düzenlemelerden bahsetti. 
Türk- İngiliz iş ilişkilerinin geliştirmesinde 
önemli bir fonksiyona sahip olan odanın 
gerektiğinde inşaat sektörüyle ilgili konularda 
da Türk girişimcilere destek verilebilineceği 
ifade edildi.

Toplantılar sonunda Dış İşleri Bakanlığı'nda 
verilen resepsiyonla bakanlık temsilcilerinin yanı 
sıra toplantıları yapan kuruluşların konuşmacıları 
ile bir arada olma fırsatı verilmiştir. 

ASMÜD, "KOBİ’lerde Meslek Etiğinin ve Şeffaflığın 
Yaygınlaştırılması Projesi' Kapsamında Londra'da Düzenlenen 
Toplantılara Katıldı

İngiltere Parlamentosu yolsuzlukla mücadele grup başkanı Nigel Mills ve Türk Heyeti

İngiltere Türk Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Emma Edhem ve Türk heyeti
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EAPA'nın 13 Ekim 2016 tarihinde Paris'te  
düzenlediği ve Derneğimiz Teknik Müdürü Zeliha 
Temren'in katıldığı teknik  komite toplantısı 
Paris'te  yapıldı. Toplantıda Almanya'dan 
EUROVIA firmasının  Malzeme Laboratuarı 
Başkanı ve CEO'su  Knut Johannsen yeni başkan 
olarak  seçildi.

Knut Hohannsen başkanlığındaki ilk toplantıda 
belirlenen gündem çerçevesinde aşağıda 
özetlenen konular tartışıldı:
 • Avrupa asfalt ve bitüm standartlarındaki 

gelişmeler,  
 •  "İdeal Asfalt Üstyapı Projesi" dokümanının 

hazırlanması- Kaliteli, uzun ömürlü ve 
sürdürülebilir  asfalt üstyapıların  dizaynı, 
yapımı ve bakımında en ideal teknikleri 
kapsayacak vekilde hazırlanan taslak  
dokümanın sektörün ihtiyaçlarına ve yeni 
gelişmelere paralel olarak  geliştirilmesi  
için Derneğimizden Zeliha Temren'in de  
yer aldığı bir çalışma grubu oluşturuldu. 
Söz konusu grup 2017 yılının ilk yarısında 
yapılacak toplantıya  kadar detaylı bir çalışma 
yapacaktır.

 •  Asfaltın geri kazanımında bitümü gençleştiren 
katkılar (Rejuvenators)- Toplantıda 
sunulan,  Almanya'da Ruhr Üniversitesinin 
geçleştirici katkılar konusunda yaptığı 
araştırma çalışmasında gençleştirici katkıların 
asfaltın geri kazanımında iyi sonuçlar 
verdiği vurgulandı. Geri kazanılmış asfalt 

karışımlarının soğuk iklim şartlarındaki 
performansındaki sorunlar nedeniyle PMB 
gibi sert bitümle yapılan asfaltların geri 
kazanımının ayrı bir araştırma konusu olduğu 
belirtildi. Hollanda'da yapılan araştırmalarda 
%60'dan fazla kazınmış asfalt kullanılması 
halinde gençleştirici katkıya ihtiyaç duyulduğu 
belirtilerek yapılan çalışmalarda bu tip 
karışımların yüksek sıcaklık performans 
özelliklerinden tekerlek izine karşı direncinin 
yüksek olduğu belirtildi.

Toplantıya davet edilen  Avrupa Firezeleme 
Birliği yetkililerince yapılan  konuşmada yolun 
yüzey düzgünlüğünün sağlanmasında multi 

sensörlü ve geniş fireze makinalarıyla   gerekli 
yüzey düzgünlüğün sağlandığı ifade edildi.Ayrıca 
asfaltın frezelenmesinde malzeme boyutunun 
incelmesinin önlenmesi için makinanın hızının 
düşürülmesi ve kazı kalınlığının artırılması 
gerektiği belirtildi. Frezeleme işleminde optimum 
kalınlığın 15 cm olduğu vurgulandı.

Komitenin 2016- 2018 yılları arasında 
planlanan çalışma programına göre özellikle 
EAPA dokümanları arasında yer alan "Ağır yüklere 
maruz üstyapılar" dokümanının güncelleneceği 
ve ılık karışım asfalt tekniğindeki yeni 
gelişmelerin takip edileceği ifade edildi.

2017 yılında EAPA'nın Paris'te düzenleyeceği 
sempozyumun konuları bu toplantıda ele 
alındı. Sempozyumda teknik konuların yanı sıra 
yol sektöründe yeni uygulanmaya başlanılan 
Yapı Bilgi Yönetim Modelinin sempozyum 
konuları arasına alınması önerildi.

Ayrıca AB düzenlemeleri kapsamında revize 
edilen "Yol dizaynı, yapımı ve bakımında 
çevreci kamu ihale kriterleri" hakkında bilgi 
verildi. Henüz uygulanması zorunlu olmayan bu 
düzenlemede, idareler çevresel etkileri düşük 
olan ürünlerin, hizmetlerin ve işlerin ihalesi için 
gerekli olan kriterler belirlenmiştir.

Toplantı, asfalt kaplamalarla elektrik enerjisi 
üretilmesi için kullanılan güneş panelleri, 
asfaltın avantajlarını kapsayan web sitesindeki 
güncellemeler ve asfalt sektöründe kaliteli 
eleman sorunlarının görüşülmesiyle tamamlandı.

Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA Teknik Komitesi  
Toplantısında  Asfalt Üstyapıların Dizaynını, Yapımını ve 
Bakımını Kapsayacak Şekilde Birçok Konu Tartışıldı
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Üyesi olduğumuz Avrupa Asfalt Üstyapı 
Birliği-EAPA’nın toplam 3 çalışma komitesinden 
biri olan ve yılda 2 kez geleneksel olarak 
toplanan EAPA HSE (Sağlık-Güvenlik ve Çevre) 
Komitesinin 2016  yılı ikinci toplantısı 12 Ekim 
2016’da Paris’te 22 katılımcı ile gerçekleşti.

ASMÜD Genel Koordinatörü Gülay Malkoç’un 
yaklaşık 7 yıldır Başkanlığını yürütmekte olduğu 
EAPA HSE Komitesi toplantıları, ekonomik ve 
sosyal kalkınmayı, çevre ve insana ait riskleri 
elimine eden çalışmalarla sürdürülmesini teşvik 
eden farklı AB düzenlemelerinin asfalt yol 
endüstrisine yüklediği sorumlulukları Sağlık-
Güvenlik ve Çevre açısından irdeleyip, tehdit 
ve fırsatları farklı ülke temsilcileri ile birlikte 
değerlendirebilmek amacıyla yapılmaktadır.

EAPA HSE Komitesinin son toplantısında, tüm 
EAPA üyelerinin öneri ve onayı ile hazırlanmış 
olan 2016-2017 çalışma programı gündemine göre 
öncelikle sağlıkla ilişkili çalışmalar görüşüldü. 

Sağlıkla ilişkili ilk konu, hava üflenmiş bitüm 
ile okside bitüm arasındaki laboratuar ve arazi 
çalışmaları sırasında yayılan zararlı buharlar 
arasındaki farklar ve bunların çalışanlara olası 
etkileri oldu. Sağlıkla ilgili gündemde yer alan 
diğer önemli bir konu da agregalardan çıkan 
tozlardaki silika içeriğinin çalışanların sağlığına 
olası etkileri olup, bu kapsamda “İşyerinde 
Kanserojen ve Mutajenler Direktifi”ndeki  
“Agregada Solunabilir Kristal Silika Tozları”na 
ait limit değerin Avrupa Komisyonu tarafından 
13 Mayıs 2016’da düşürülmesine ilişkin resmi 

değişiklik önerisi toplantıda görüşüldü.  Bu 
konu, sadece asfalt endüstrisini değil, agrega 
kullanan tüm tarafları (beton, freze yapanlar, 
bina endüstrisi, vb) ilgilendirdiği için, EAPA, ilgili 
tarafları bir araya getirerek endüstrilerin bu 
konudaki ortak görüşünü almak üzere Avrupa 
Agrega Birliği-UEPG ile Avrupa Frezeleme 
Müteahhitleri Derneği-VESF’den yetkililerini de 
Ekim 2016’da yapılan bu toplantıya davet etti.

Toplantıda,  29 AB ülkesinden üyesi olan 
Avrupa Agrega Birliği-UEPG (http://www.
uepg.eu/) Genel Sekreteri yaptığı sunumunda 
endüstrilerinin konumunu aktararak, farklı 
endüstrilerden agreganın üretimi ve kullanımı 
sırasında toz azaltan mevcut en iyi teknik ve 
teknolojilerin üye ülkelerden topladıklarını ve 
örnek teşkil etmesi açısından web sitelerinde 
yayınladıklarını söyledi. 

Ayrıca Avrupa Yol Frezeleme Müteahhitleri 
Derneği yetkilileri ve üyelerinden BOMAG 

temsilcisi de çeşitli sunular yaparak, agregadan 
yayılacak tozları azaltan sistemlerine ait 
ekipmanlarını tanıttılar.

Toplantının diğer gündem maddelerinden 
çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik 
kapsamında Karbon Ayak İzi konusundaki 
gelişmeler değerlendirildi ve Norveç’te 
olduğu gibi şu anda isteğe bağlı olarak asfalt 
üretiminde kullanımı önerilen “çevresel ürün 
deklarasyonu”na ait detaylar görüşüldü. 
Bu deklarasyonun yapılması halinde ihale 
sisteminde idarelerin yaklaşımı ile atıkların 
kullanımını artık tamamen sıfırlanmasını 
talep eden ve yine Avrupa Komisyonu’nun bir 
yaklaşımı olan “Dönüşümsel Ekonomi Paketi”nin 
endüstriye etkilerinin değerlendirildiği toplantıda 
EAPA ve üyelerinin yer aldığı Avrupa fonlu 
araştırma projeleri de tartışıldı. 

Bir sonraki toplantının 5 Nisan 2017 Berlin’de 
yapılmasına karar verildi.

EAPA HSE Komite Toplantısı 12 Ekim’de Paris’te Yapıldı


