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ünümüzde, iletişimde, kişilerin internet
siteleri ve uygulamaları üzerinden bilgiye
ulaşmalarını ve paylaşmalarını sağlayan
sosyal ağlar yoğun olarak kullanılmakla beraber,
insanlarla “yüz yüze” iletişimin apayrı bir “önem”
olarak yerini koruduğu kanısındayım.
Gerçek sosyal hayatta düzenlenen aktivitelerin yoğunluğuna bakıldığında, bu ortamlarda
karşılıklı iletişim ile sağlananların, “sanal” iletişim
ortamlarında mümkün olamayacağını düşünüyorum.
Bizler, kendi endüstrimizi ele aldığımızda, dünyanın dört bir yanına yayılmış çeşitli aktivitelerin
artarak süregeldiğini izlemekteyiz. Bir şekilde
başarımıza ve diğer dünya insanları ile iletişim
kurarak sosyalleşmemize katkı sağlayan ve
çalışmalarımızı motive eden bu aktiviteler, bizlere
önemli fırsatlar ve veriler sağlıyor.
Sanal ortamların sunamadığı bu buluşmalarda
dikkatimi çeken bir konu da; toplumsal sorunlara
etkili ve uzun soluklu çözüm bulma sürecine aktif
olarak katılmak isteyen bireylerin ve şirketlerin
oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının bu etkinliklerin belkemiği konumunda olması.
İçerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılın küresel
dünyasında; sosyal girişimcilik anlayışını taşıyan
STK’lar; misyonları gereği; sorunların saptanması,
yeni değerler ve normların ortaya konulması,
ihtiyaçların karşılanması, uluslararası çatışma ve
anlaşmazlıkların çözümü, uluslararası işbirliklerinin
oluşturulması ve toplumsal sorunların çözümünde
önemli roller üstlenmekte. Sektörüyle ilgili konuları ülke, gerekirse dünya gündemine taşımak
ve amaçladığı hedeflere ulaştıracak görüşleri
oluşturabilmek için etkinlikler düzenlemekte.
Bu noktada tekrar endüstrimize dönecek olursak, bu yıl ve önümüzdeki yıl yol ve asfalt sektörü
ile ilgili çok sayıda etkinliğin düzenleneceğini
görmekteyiz. Ülkemiz asfalt sektörünün temsilcisi
olarak ASMÜD, bu etkinliklerin birçoğunda hem
organizasyon paydaşı, hem de konuşmacı olarak
yer almakta. Bültenimizin bu sayısında hakkında
bilgi verilen bu aktivitelere kısaca değinmek
istiyorum.
Öncelikle Başkanı olduğum EAPA’nın “Avrupa
Asfalt Endüstrisinden Haberler ve Çözüm
Önerileri” temalı Sempozyumundan bahsetmek
istiyorum. Ülkemiz ve Avrupa asfalt endüstrisini
buluşturacak bu aktiviteyi bu yıl 4 Haziran’da

İstanbul’da düzenliyoruz. Bir gün sürecek olan ve
açılış konuşmasını üstleneceğim Sempozyuma
davet ettiğimiz ve açılışında konuşma yapacak
bir Türk daha var: Avrupa Parlamentosu Üyesi ve
Avrupa Ulaştırma ve Turizm Komitesi Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Ertuğ. Küçük bir sergi
alanının da yer alacağı sempozyumun ardından
isteyen katılımcılara 3. Boğaz Köprüsü Projesinin
Garipçe şantiyesine bir teknik gezi düzenlenmesi
de planlanıyor.
Derneğimizin organizasyonunda yer aldığı bir
diğer büyük ve önemli aktivite de Uluslararası
Yol Federasyonu - IRF’in “Ortak Kazanımlar için
Koridorlar” temalı, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek
olan 1. Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Kongresi.
Verdiği destekler sonucunda ASMÜD’e “Oturum
Ortağı” olma fırsatı yaratan bu kongre İstanbul’da
Eylül ayında yapılacak ve birçok oturumunda
Türkçeye simultane tercüme gerçekleşecektir.
Avrupa asfalt ve bitüm endüstrilerinin dünya
ile en büyük randevusu olan “6. Eurasphalt &
Eurobitume Kongresi” ise önümüzdeki yıl Haziran
ayında Prag’da düzenlenecek. Çok sayıda başarılı
organizasyona imza atan ASMÜD; bu kongrenin
de Yürütme ve Organizasyon Komitelerinde yer
alıyor.
Önemsediğim diğer bir konu da Dernek
uzmanlarımızın endüstrideki gelişmeleri yakından
takip etmeleri, alanlarındaki çalışmalara aktif katılım sağlamaları, ayrıca gerek yurtiçinde gerekse
yurtdışında çeşitli komitelerde üye ve başkanlıklar
üstlenmeleri sonucunda, edindikleri bilgileri
ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen organizasyonlarda paylaşmaları için davet
almaları. İstanbul’da Mart ayında düzenlenecek
Ulusal Kırmataş Sempozyumu’nda, yine Mart
ayında Moskova’da gerçekleşecek “Rusya’da Yol
yapımında Polimer Modifiye Bitümler” Konferansında, Nisan’da Dubai’de yapılacak “Orta Doğu’da
Sürdürülebilir Asfalt Kaplamalar için Performans
Bazlı Şartnameler” konulu konferansta ve Haziran
2015’de İstanbul’da düzenlenecek ARGUS Avrupa
Bitüm Konferansında Dernek uzmanlarımız
konuşmacı olarak yer alacaklar. Yurtiçi ve yurtdışında ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak,
endüstriyi ve ülkeyi temsilen çeşitli platformlarda
yer almak bizlere gurur vermekte.
Sağlıklı ve güzel ortamlarda “başarılı iletişimlerle başarılı aktivitelerde” buluşmak dileğiyle.
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IRF 1. Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Kongresi
Hazırlık Toplantısı Ankara’da Yapıldı

M

isyonunu daha iyi, daha güvenli ve
daha sürdürülebilir yollar ile dünya
çapında yol ağlarının gelişimini
teşvik etmek ve desteklemek olarak tanımlayan
Uluslararası Yol Federasyonu-IRF, 2013 yılında
Riyad’da düzenlediği IRF 17. Dünya Toplantısı ve
Sergisine Türkiye’den katılım konusunda önemli
ve aktif destek veren Türkiye Asfalt Müteahhitleri
Derneği’ne etkinliğin çok büyük bir başarıya
ulaşmasını sağlayan katkıları için organizasyonun
hemen ardından IRF Başkanı ve CEO’su aracılığıyla
teşekkürlerini iletmiş ve ASMÜD ile en yakın zamanda yeniden birlikte çalışmayı arzu ettiklerini
bildirmişti.
Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya arasında çok
özel bir coğrafik konuma sahip olan ülkemizin,
2023 hedefleri kapsamında yaklaşık 47 milyar
dolarlık yeni karayolu projeleriyle ulaştırma
altyapısını modernleştirme ve geliştirme planından etkilenen Uluslararası Yol Federasyonu-IRF,
Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili sektörel
derneklerle iletişime geçerek IRF 1. Avrupa ve Orta
Asya Bölgesel Kongresi’ni Eylül 2015’de İstanbul’da
düzenleme kararı aldıklarını bildirmiştir.
Kongreye ilişkin hazırlık çalışmalarında IRF’le
yoğun işbirliği içinde olan ASMÜD, kongre ön
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duyuru broşürünün Türkçe hazırlanması, broşürün
başta KGM olmak üzere üniversitelere ve ilgili
sektörel dernekler ile üyelerine ulaştırılması
gibi verdiği önemli destekler sonucunda IRF
tarafından Avrupa Yol Federasyonu-ERF ile birlikte
Kongre’nin Oturum Ortağı (Session Partner)
olarak seçilmiştir.
Düzenlenecek kongrenin ülkemize ve tüm
katılımcılara en fazla faydayı sağlayabilmesi amacıyla, bu etkinliğe ait tüm detayların görüşülmesi
ve destekleyen kuruluşlardan önerilerin alınması
için IRF, ilgili tarafları bir toplantıya davet etmiş
ve buluşma 26 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da
Türkiye Müteahhitler Birliği’nde gerçekleşmiştir.
IRF hakkında özet bilginin sunulduğu ve
kongre konuları ile formatının detaylı olarak ele
alındığı toplantıya, ASMÜD, TMB, YTMK, TÇMB
ve Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma
Derneği temsilcileri katılmıştır.
Toplantıda, daha önce 1 Mart 2015 olarak açıklanan bildiri özeti gönderme tarihinin, 15 Mart
tarihine kadar uzatıldığını önemle vurgulayan IRF
yetkilileri, en fazla 250 kelime ile sınırlı olan bildiri
özetlerinin, İngilizce veya Türkçe olarak http://
www.abstractmodule.com/2015irf/ adresinden
yüklenebileceğini belirterek uzatmanın sektöre

duyurulmasını talep etmişlerdir. Ayrıca, Türkçe
sunulan bildiri özetleri ile bildirileri değerlendirmek üzere, Türkiye’den kongre konuları ile ilgili
alanlarda çalışan uzman ve akademisyenlerin yer
alacağı bir Bilim Komitesi oluşturulması isteği IRF
ilgililerince memnuniyetle uygun görülmüştür.
IRF temsilcileri tarafından, toplantı sırasında,
paydaşlara, hangi konuların kuruluşlarınca öncelik
teşkil ettiğini, bu kongre aracılığı ile hangi güncel
sorunları vurgulamak istediklerini, hangi küresel
başarılı uygulamaların araştırılmasına ihtiyaç
duyulduğunu ve bölgesel katma değerlerin neler
olabileceği konularında fikirleri sorulmuş, ASMÜD
bu konularda hazırlamış olduğu detayları sunmuş,
diğer katılımcılardan öneri ve taleplerini en kısa
sürede IRF’e iletmeleri istenmiştir.
Oldukça yararlı geçtiği düşünülen toplantıda,
bildiri özetleri kabul edilen yazarların 15 Temmuz
2015 tarihine kadar bildirilerinin tam metinlerini
göndermeleri gerektiği ve kongre programının 15
Ağustos 2015 tarihinde kesinleşeceği belirtilmiştir.
IRF yetkililerince, aktivitenin amacına ulaşması
için mümkün olduğunca fazla bildiri ve katılımcı
ile gerçekleşmesinin arzu edildiği iletilmiş, desteklerinin devamı talebiyle tüm katılımcı kuruluşlara
teşekkür edilmiştir.
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ASMÜD, Sektörün Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili Sorunları Üzerinde Çalışıyor

Y

ol ve asfalt sektörünün temsilcisi olan
ASMÜD üyeleri, ülkemizin en önemli alt
yapı yatırımları arasında yer alan yol
yapım ve bakım işlerini, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu ve ilgili alt mevzuatı kapsamında
üstlenmektedir. Ancak gerek ihale aşamasında
gerekse sözleşmenin yürütülmesi sırasında
bazıları mevzuattan bazıları ise uygulamalardan
kaynaklanan çok sayıda sorunla karşı karşıya
kalınmaktadır. Söz konusu kanun ve alt
mevzuatında defalarca değişiklik yapılmasına
rağmen sorunlar halen devam etmekte olup,
konu çeşitli platformda gündeme getirilmektedir.
Hem müttehitlere, hem de kamuya olumsuz
yansımaları olan Kamu İhale Kanunu ve ilgili
mevzuatının yarattığı sorunlar ASMÜD Yönetim
Kurulunca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Sn. Lütfi Elvan’ı aktarılmış ve ASMÜD,
Bakan Elvan tarafından, çözüm önerilerinin
geliştirilmesi, gerekli görülüyorsa kamu ihale
kanununun yeniden yapılandırılması için
sektörde hizmet veren diğer sivil toplum
kuruluşlarının katılımıyla bir çalışma grubu
oluşturulması konusunda görevlendirilmiştir.
Bu görevlendirme çerçevesinde ASMÜD;
Türkiye Müteahhitler Birliği-TMB, Türkiye

İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası-İNTES
ve Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar
Birliği-TürkMMMB ile birlikte bir çalışma grubu
oluşturmuştur.
Çalışma grubunun yaptığı toplantılarda
özellikle;
•• Haksız rekabete, kalitesiz inşaatlara ve
işin yapılamamasına veya zamanında
bitirilememesine neden olan aşırı düşük
teklifler,
•• İhalede mesleki ve teknik yeterliliğin
belirlenmesine esas olan iş deneyim, denetim
ve yönetim belgeleri,
•• İş artışı durumunda uygulanan revize fiyat ve
yıllara sari işlerde fiyat farkı uygulamaları
üzerine yoğunlaşılmıştır. Halen çalışmaları
devam eden grubun hazırlayacağı taslak rapor,
söz konusu sektör kuruluşlarının yönetim
kurullarında tartışılacak ve alınan kararlar
doğrultusunda düzenlenerek oluşturulacak
nihai öneri paketi düzenlenecek bir çalıştay

çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.
Çalışmalarında son aşamaya gelen grubu
oluşturan sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri,
Kamu İhale Kurumu tarafından çalıştay
konusunda görüşme yapmak üzere davet
edilmiştir.
İnşaat sektöründe yaşanan sorunların ve
çözüm önerilerinin tüm tarafların katılımı
ile ele alınması için Ekonomi Bakanlığı ve
TMB’nin müşterek organizasyonu ile 27 Ocak
2015 tarihinde düzenlenen İnşaat Sektörü
Zirvesi’ne 8 Bakanla katılan Sayın Başbakan,
ülkemizin gelişmesinde lokomotif olan inşaat
sektörünün mevzuat alanındaki aksaklıklarının
giderilmesi için gerekli adımların
atılacağını belirtmiştir. Yapılan bu açıklama,
sektörümüzün kamu ihaleleri ve ihale
sözleşmeleriyle ilgili sorunlarının ve çözüm
önerilerinin hükümetimizce dikkate alınacağını
ve gerekli düzenlemelerin yapılabileceğini
göstermiştir.

İnşaat Sektörü Ankara’da Düzenlenen Zirve’de Buluştu

T

ürkiye Müteahhitler Birliği ve Ekonomi
Bakanlığı tarafından düzenlenen İnşaat
Sektörü Zirvesi sektör temsilcileriyle
hükümeti 27 Ocak 2015’de Ankara’da buluşturdu.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilgili 8 Bakan ve
sektör temsilcilerinin katıldığı ve Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekçi’nin konuşmasıyla başlayan zirvede
sektör temsilcileri KONUTDER Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Faruk Çelik, GYODER Başkanı Aziz
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Torun, TürkMMMB Başkanı Demir İnözü, İNTES
Başkanı Celal Koloğlu birer sunum yapmış, sektör
temsilcilerinin sorunları ve çözüm önerilerini
içeren sunumlarının ardından tüm bakanlar kendi
alanlarındaki sorulara yanıt vermiştir.
Sektör adına konuşma yapan Türkiye
Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün,
zirvede, TMB tarafından hazırlanan ve kamuya
önceden duyurulan “İnşaat Sektörü Bildirgesi”nin

detaylarını sunarak “Meslek kuruluşları olarak
ortak sorunlarımız konusundaki farkındalığımız
ve işbirliği yapmaktaki kararlılığımız, hükümetin
de desteğiyle sektörümüzün uluslararası rekabet
gücünün geleceği açısından büyük değer
taşımaktadır” dedi.
Zirvenin sonunda kürsüye gelen Başbakan
Davutoğlu yaptığı konuşmada inşaat sektörüyle
gurur duyduklarını, küresel rekabette özellikle
yurtdışı müteahhitlik hizmetleri veren firmalara
her türlü desteği vermeye devam edeceklerini
vurgulayarak “müteahhitlerimizi durdurmak
mümkün değil. Bu enerjiye gıpta ediyoruz. Bu
enerjiyi ülke adına stratejik kâra dönüştürmek
için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Her bir
meselenizi tek tek takip edeceğiz. Şantiyelerinizde
dalgalandırdığınız bayrakla, büyükelçiliğimiz
önünde dalgalanan bayrak arasında fark yoktur.”
diye konuştu.
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ASMÜD Üyeleri Tekfen, Yüksel, Onur, Cengiz,
Limak, Mapa, Nurol, Bayburt Grup ve Kolin
Dünyanın En Büyük 250 Müteahhidi Arasında

U

luslararası İnşaat Sektörü Dergisi ENR
(Engineering News Record)tarafından
her yıl yayınlanan ve müteahhitlerin bir
önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden
elde ettikleri gelirler esas alınarak hazırlanan
“Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası
Müteahhidi” listesinde, 2014 yılında, aralarında
ASMÜD’ün 9 üyesinin de bulunduğu 42 Türk
firması yer almıştır. Bu sayı ile Türkiye, listede
62 firma ile yer alan Çin’in ardından dünya
ikinciliğini korumuştur.
Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin
himayelerinde 16 Şubat 2015 tarihinde
düzenlenen Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri
Ödül Töreninde 42 Türk firmasına ödülleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından
verilmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı
konuşmada “Dünyanın en büyük 250
müteahhitlik firması arasında yer alan 42
firmamızın her birini bu başarılarından dolayı
özellikle tebrik ediyorum. Yine dünyanın en
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büyük 225 teknik müşavirlik firması arasında
yer alan 5 firmamızı da aynı şekilde kutluyorum.
Ödül alan tüm firmalarımıza, patronlarından
mühendislerine, şantiyedeki işçilerine kadar,
bu başarıda emeği olan herkese özellikle ülkem
ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum”
diyerek en son 2010 yılında katıldığı törende
ödül alan firma sayısının 33 ve üstlenilen
projelerin ortalama bedelinin 40 milyon doların
altında olduğunu, ancak 2014 yılında ödül
alan firma sayısının 42’ye çıktığını ve proje
bedelinin 82 milyon doları aştığını belirtmiştir.
Firmalarımızın 2014 yılında yürüttükleri projelerin
coğrafi dağılımına baktığımızda, Bağımsız
Devletler Topluluğu, Ortadoğu ve Afrika’nın
yüzde 98’lik bir paya sahip olduğuna dikkat
çeken Cumhurbaşkanı, Güney Amerika’ya
yaptığı ziyarette bu ülkelerde müteahhitlik
sektörü için müthiş bir potansiyel olduğunu,
devlet başkanlarıyla yapılan görüşmelerde
Türk müteahhitlerinin dünyada üstlendikleri
projelerdeki başarılarını anlattığını ve
müteahhitlerimizden faydalanmalarını özellikle

tavsiye ettiğini ifade etti. Konuşmasında işçi
sağlığı ve güvenliği konusuna da değinen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi sağlığı ve güvenliği
standardlarına uygun olmayan hiçbir şantiye ve
işyeri görmek istemediğini özellikle vurguladı.
“İstihdamı artırmaya ne kadar önem veriyorsak,
çalışma şartlarını iyileştirmeye de o kadar önem
veriyoruz. Bu mevzuat değil, zihniyet meselesidir.
Bunu çözmemiz lazım” uyarısında bulundu.
Ekonomi Bakanı Zeybekçi ise yaptığı
konuşmada, Türkiye’nin 2023 yılında 500 milyar
dolar mal, 150 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi
olduğunu belirterek, söz konusu hedeflerin
gerçekleştirilmesinde inşaat sanayinin önemini
kaydetti.
TMB Başkanı Mithat Yenigün de Türk
müteahhitlerinin dünyada geldikleri seviyeden
gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek,
“Tüm dünyada takip edilen bir listeye toplam
42 firmayla damga vurmak bizim için övünç
kaynağıdır. Pazar payımızı artırmak için
yapmamız gereken yurtdışında ortaklıklar
kurmaktır” diye konuştu.
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FunDBitS Projesi İlk Değerlendirme Toplantısı Brüksel’de Yapıldı

A

vrupa Yol Direktörleri Birliği-CEDR’in
tarafından desteklenen “Dayanıklılıkla
İlgili Fonksiyonel Bitüm SpesifikasyonlarıFunDBitS” Projesinin ilk değerlendirme toplantısı
6 Şubat 2015’de Brüksel’de yapıldı.
Amacı “yeni veriler toplayarak asfaltın
dayanıklılığı ile performans esaslı bitüm
standartları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak”
olan Projenin ASMÜD dahil onbir ortağı,
Brüksel’deki buluşmada, projeyle ilgili tekerlek
izi, çatlama, yorulma, soyulma gibi asfalt
kaplamalarda karşılaşılan temel sorunlar ile
bitümün yol performansıyla ilgili parametreleri
arasındaki ilintiyi gösterecek, tüm bitümlü
bağlayıcı ve geleneksel asfalt karışım deneylerinin
birlikte yer alacağı bir format oluşturulmasını
kararlaştırmış ve toplanan tüm verilerin excel
formatında yayınlanacağı bu çalışmanın Nisan
2015 sonuna kadar bitirilmesi planlamıştır. Ayrıca
projeye şu ana kadar dahil edilmemiş olan Ilık
Karışımlar ve Geri Kazanılmış Asfaltlarla ilgili
verilerin de daha sonraki aşamalarda toplanarak
değerlendirilmesi fikri kabul görmüştür.
Proje ortaklarınca, projenin her aşamasının
ulusal ve uluslararası çeşitli etkinliklerde
aktarılmasını ve bu konuda gelecek talep ve
önerilerin derlenerek projeye dahil edilmesi de
kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda, Selanik’te
düzenlenecek “6. Uluslararası
Bitümlü Karışımlar Üstyapılar
Konferansı” ile Dernek uzmanımız
tarafından hazırlanan ve Güney
Afrika’da yapılacak 11. Asfalt
Kaplamalar Konferansı-CAPSA
2015’de sunulacak bildirilerin
içeriği gözden geçirilmiş, ayrıca
2015 yılında Türkiye’de İstanbul’da
yapılacak IRF 1. Avrupa ve Orta
Asya Bölgesel Kongresi, EAPA
2015 Sempozyumu ve ARGUS
Avrupa Bitüm Konferansı ile
Dubai’de Nisan 2015’de MESAT
tarafından gerçekleştirilecek Orta
Doğu’da Sürdürülebilir Asfalt
Kaplamalar için Performans
Bazlı Şartnameler Konferansı,
Varşova’da düzenlenecek TRA 2016, Prag’daki
Eurasphalt & Eurobitume 2016 Kongresi gibi
aktivitelerde projenin tanıtımı için yapılması
gerekenler saptanarak iş bölümü yapılmıştır.
Ayrıca elde edilen veriler ve projenin tanıtımı,
çeşitli uluslararası dergilerde makaleler halinde
yayınlanacaktır.
Söz konusu projenin tanıtımı için ASMÜD
tarafından hazırlanan broşür ortaklarca çok

beğenilmiş ve dağıtımına
başlanmıştır. Projenin farklı
ülkelerde bilinirliliğinin
sağlanmasına ve bu ülkelerden
mümkün olduğunca fazla
teknik veri toplanmasına
önem veren proje ortakları
tarafından, başarılı iletişim
gücüne sahip ASMÜD’ün, Türki
Cumhuriyetlerinden, Orta
Doğu ve Asya’dan veri toplama
faaliyetlerini üstlenmesi ve
projenin farklı platformlarda
tanıtımını yapması için destek
vermesi istenmiştir.
ASMÜD temsilcisi Gülay
Malkoç, projede üstlendiği
görevler çerçevesinde, yapmış
olduğu çalışmaları ve gelişmeleri
Brüksel’de yapılan toplantıda aktarmış, bu
kapsamda CEN Bitümlü Bağlayıcılar Teknik
Komitesi üyesi olarak Ekim 2014’de Milano’da
gerçekleştirilen CEN Teknik Komite Toplantısında
FunDBits Projesi ile ilgili yaptığı sunum ve aldığı
yorumlar hakkında bilgi vermiştir. ASMÜD,
projenin tanıtımı için çeşitli bildiri ve sunular
hazırlayıp, yakın gelecekteki çeşitli etkinliklerde
ve platformlarda sunmaya devam edecektir.

E & E 2016 Kongresi Hedefine Hızla İlerliyor

A

SMÜD’ün Başkanlığını üstlendiği Avrupa
Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA’nın Avrupa
Bitüm Birliği-Eurobitume ile müştereken
Haziran 2016’da Prag’da düzenleyeceği
6. Eurasphalt & Eurobitume Kongresinin
Organizasyon Komitesi Brüksel’de toplandı.
Ana teması kamu altyapılarının en önemli
parçası olan “yol ağı”nın değerini vurgulamak
üzere “En Büyük Varlığımıza Yatırım” olarak
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belirlenen ve organizasyon çalışmaları tüm
hızıyla devam eden kongreye gönderilen
bildiri özeti sayısının, daha önceki kongrelerde
ulaşılamayan 385 gibi bir rakamı aşması büyük
bir memnuniyet yaratmıştır.
ASMÜD’ün de yer aldığı Kongre Organizasyon

Komitesi, daha fazla bildirinin sunularak
katılımcılara yol ve asfalt konularında
daha fazla bilginin aktarılmasını sağlamak
amacıyla kongrede ilk kez paralel oturumlar
düzenlenmesine karar vermiştir.
Toplantıda Sponsorluk ve Sergi Katalogu
tamamlanmış, katalogun Mart 2015’de taraflara
iletilmesi uygun görülmüştür. Sponsorluk ve Fuar
Katalogu’nun ülkemizdeki duyurusu, kongrenin
Türkiye Odak Merkezi olan ASMÜD aracılığı ile
yapılacaktır.
Alanında Avrupa’nın en büyük ve
etkili aktivitesi olan E & E Kongresinin
organizasyonunda ASMÜD, Orta Doğu, Bağımsız
Devletler Topluluğu ve Türki Cumhuriyetlerde
kongrenin tanıtım sorumluluğunu üstlenmiştir.
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ASMÜD Argus Avrupa Bitüm Konferansı’na Türkiye’de Karayolu
Ulaştırmasında Kullanılan Bitümlü Bağlayıcılar ve Partneri Olduğu
FunDBitS Projesi Hakkında Sunu Yapmak Üzere Davet Edildi

B

ağımsız bir medya organizasyonu
olan ve ham petrol, bitüm ve diğer
petrol ürünleri, doğal gaz, LPG, kömür,
bioenerji, petrokimya ürünleri, metaller ve
ulaştırma endüstrisi ile ilgili fiyatlar, temel
bilgiler ve çeşitli analiz sonuçları hakkında veri
sağlayan, bu bilgileri danışmanlık hizmeti ve
konferanslarla global çapta ilgili sektörlere
sunan Londra merkezli ARGUS firması
tarafından 10-11 Haziran 2015 tarihlerinde
İstanbul’da, Mövenpick Otel’de Argus Avrupa
Bitüm Konferansı düzenlenecektir.
Türkiye’de duyurulması ve promosyonu

için ASMÜD ile işbirliği yapılan Konferansta,
ASMÜD uzmanı Gülay Malkoç PPP Projeleri dahil
Türkiye’de karayolu ulaştırmasında kullanılan
bitümlü bağlayıcılar ile ilgili ayrıntılı bir sunum
yapacak olup, ayrıca ASMÜD’ün de yer aldığı
CEDR destekli FunDBitS Projesindeki gelişmeleri
aktaracaktır. Konferansta, Avrupa Bitüm
Endüstrisinin finansmanı, Türkiye’de karayolu
ile ilgili altyapı yatırımları, rekabetçi bitüm
piyasası fiyatlarındaki değişimler, global bitüm
tedarikinde ve talebindeki değişimler, maliyet
verimliliğinde gelişmeler, sürdürülebilirlilik
ve çevresel sorumluluklar, yol performansını

iyileştiren bakım çalışmaları, innovasyon , yeni
ürünler ve Ar-Ge yatırımları gibi sektör için
önemli konular ele alınacaktır.
2014 yılında Roma’da düzenlenen ve 38
ülkeden 185 delegenin katıldığı konferansa,
bu sene de Avrupa ve Asya’dan karayolu
otoriteleri, tedarikçiler, distribütörler ve
bitüm kullanıcılarından çok sayıda katılım
beklenmektedir.
Kongre hakkında detaylı bilgiye https://www.
argusmedia.com/Events/Argus-Events/Europe/
Argus-Europe-Bitumen/Home adresinden
ulaşılabilinir.

ASMÜD, “Rusya’da Yol Yapımında Polimer Modifiye Bitümler”
Konferansında Konuşmacı Olarak Yer Alacak

R

usya merkezli MAX Conference firması
tarafından her yıl organize edilen “Yol
Yapımında Kullanılan Polimer Modifiye
Bitümler” adlı Konferansa ASMÜD uzmanı ve
aynı zamanda EAPA Sağlık-Güvenlik Komitesi
Başkanı olan Gülay Malkoç, bir konuşma yapmak
üzere davet edilmiştir.
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Özellikle Rusya’da polimer modifiye bitümlerle
(PMB) ilgili olarak pazar hacminin büyümesi ile
bu ürünün kullanımında karşılaşılan zorluklar
ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platform
olacak kongrede, yenilikçi ürünler ve polimerler,
PMB’lerin üretimi ve kalite kontrolleri, asfalt
karışımlarının üretiminde kullanılan PMB‘ler,

bitümün bağlayıcı özelliklerine polimer ve diğer
katkı malzemelerinin etkileri, farklı iklim bölgeleri
ve çalışma koşullarında PMB’li bağlayıcıların seçimi
ve yol kaplamalarında SUPERPAVE teknolojilerinin
uygulanması ele alınacaktır.
Ayrıca, iki gün sürecek olan etkinlikte bu alanda
çalışan firmaların karşı karşıya kaldıkları ekonomik
zorluklar ve çözüm önerileri de tartışılacaktır.
Moskova’da Lotte Otel’de 26-27 Mart 2015
tarihlerinde yapılacak olan uluslararası konferansa,
dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok firmanın
yanı sıra akademisyenler, Rusya yol idarelerinden
yetkililer de katılacak olup, etkinlik kapsamında
bir de fuar düzenlenecektir. Kongre hakkında
detaylı bilgiye http://www.maxconf.ru/en/
event/41/ adresinden ulaşılabilinir.
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Asfalt Üstyapıların Korunması ve Geri Kazanımı Zirvesi – PPRS Paris 2015

A

sfalt Emülsiyon Üreticileri Birliği-AEMA,
Asfalt Geri Kazanım Birliği-ARRA ve
Uluslararası Harç Tipi Kaplamalar BirliğiISSA tarafından kurulan Asfalt Üstyapıların

Korunması ve Geri Kazanımı İttifaki-PPRA ile
Uluslararası Bitüm Emülsiyon FederasyonuIBEF ve FP2 Firması tarafından 22-25 Şubat
2015 tarihlerinde Paris’te 1. Uluslararası Asfalt
Üstyapıların Korunması ve Geri Kazanımı Zirvesi
gerçekleştirildi.
Asfalt üstyapıların korunması ve geri
kazanımı konusu ile ilgili dünya çapındaki en
iyi uygulamalarla, bu uygulamalara ait özel
bilgilerin tanıtımını ve paylaşımını amaçlayan
üç günlük Zirve kapsamında çeşitli konferanslar,
özel çalıştaylar, teknik geziler ve bir sergi
düzenlenmiştir.
Amerika, Avustralya, Meksika, Japonya
ve Güney Afrika ile birçok Avrupa ülkesinin
Ulaştırma Bakanlıkları ve üniversitelerinden,

Dünya Yol Birliği-PIARC’ın yanı sıra birçok
uluslararası sivil toplum kuruluşlarından, yol
yapım ve bakım firmaları ile yol kullanıcılarından
birçok konuşmacının yer aldığı konferanslarda
ürün, ekipman ve proseslerdeki yenilikler,
emülsiyonlar, yüzey iyileştirmesi, geri kazanım,
sürdürebilirlilik, sosyal beklentiler, ekonomik
etkiler, sözleşmeler ve finansman gibi konular ele
alınmıştır.
ASMÜD Başkanı Ayberk Özcan’ın Başkanlığını
yürüttüğü Avrupa Asfalt Üstyapı BirliğiEAPA Genel Sekreteri ve Direktörü, üyelerini
bilgilendirmek üzere zirveye katılmış ve
katılımcılara EAPA 2015 Sempozyumu ve
Eurasphalt & Eurobitume 2016 Kongresi hakkında
bilgi iletmiştir.

Dünya Asfalt Konferansı ve Sergisi – 2015

D

ünya asfalt endüstrisi için başlıca sunum
ve eğitim kaynağı olan Dünya Asfalt
Konferansı ve Sergisi 17-19 Mart 2015
tarihlerinde Baltimore, ABD’de gerçekleştirilecektir.
ASMÜD’ü kardeş organizasyon olarak kabul eden
ABD Ulusal Asfalt Üstyapı Birliği-NAPA, Ekipman
Üreticileri Birliği-AME, ABD Ulusal Taş Toprak
ve Çakıl Birliği tarafından organize edilen ve
“innovasyonun temeli” temasıyla düzenlenen

konferans ve sergide katılımcılar asfalt ürünleri,
ekipmanları ve hizmetleri ile ilgili en son
teknolojiler, gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi

edinebileceklerdir. Konferans ve sergi hakkında
detaylı bilgiye http://www.worldofasphalt.com/
adresinden ulaşılabilinir.

25. Dünya Yol Kongresi Bu Yıl Seul’de Düzenleniyor

D

ünya Yol Birliği-PIARC tarafından her dört
yılda bir düzenlenen Dünya Yol Kongresi’nin
25.’si 2-6 Kasım 2015 tarihlerinde Kore’nin
başkenti Seul kentinde düzenlenecektir.
“Yollar ve Hareketlilik – Ulaştırma İçin Yeni Bir
Değer Yaratma” teması altında 5 gün sürecek olan
kongre, tüm dünyadan yol ve ulaştırma paydaşlarını, Bakan ve Müsteşarlar ile kamu ve özel
kurumların liderlerini bir araya getirecektir. Kongre
katılımcıları, düzenlenecek birçok teknik oturum
ile yol sektörünün mevcut durumu ile gelecekteki
imkanları ve karşılaşacak zorluklar hakkında geniş
ve global çapta bilgi edinebileceklerdir.
Kongre hakkında detaylı bilgiye ve online kayıt
formuna http://www.piarcseoul2015.org/wrcs/
adresinden ulaşılabilinir.
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