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9. ULUSLARARASI

BETON YOLLAR SEMPOZYUMU
GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹
Türkiye, 04 - 07 Nisan 2004 tarihleri aras›nda 9.
Uluslararas› Beton Yollar Sempozyumuna evsahipli¤i
yapt›. CEMBUREAU (Avrupa Çimento Birli¤i) ve
PIARC (Yol Kongreleri Daimi Uluslararas› Birli¤i)
1969’dan beri, her 4 ayda bir Avrupa’n›n farkl› bir
flehrinde Uluslararas› Beton Yollar Sempozyumu
düzenliyor. Bu y›l dokuzuncusu düzenlenen
sempozyumun aç›l›fl›nda konuflma yapan TÇMB
Yönetim Kurulu Baflkan› Adnan ‹¤nebekçili, ülkemiz

ekonomisi aç›s›ndan daha dayan›kl› ve daha az bak›monar›m gerektiren, ana malzemesi kendi
kaynaklar›ndan, uygun maliyetlerle temin edilebilecek
beton yollar yapman›n önemini vurgulam›flt›r.
‹¤nebekçili’nin ard›ndan s›ras›yla Bay›nd›rl›k ve
‹skan Bakanl›¤› Müflteflar› Sabri Özkan Erbakan
ve PIARC Temsilcisi Andre Jasienski birer
konuflma yapm›fllard›r.
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M‹LL‹ PRODÜKT‹V‹TE MERKEZ‹'N‹N

43. GENEL KURULU YAPILDI

Milli Prodüktivite Merkezi'nin (MPM) 43. Genel Kurulu;
iflçi ve iflveren kurulufllar›, bilimsel kurumlar,
üniversiteler, bakanl›klar ve onlara ba¤l› kurulufllar›n
temsilcilerinin kat›l›m›yla 18 Mart 2004 tarihinde toplant›.

Ziya Karabulut (Hükümet), Bedirhan Çelik (T‹SK),
Hüseyin Karakoç (TÜRK-‹fi), Mustafa Deryal (TOBB),
Nizamettin Aydifl (TZOB), Mustafa Kurt (Üniversite).

Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan Genel Kurul'da MPM'nin
2003 y›l› çal›flmalar› ve 2004 Y›l› ‹fl Program› görüflüldü.
Daha sonra yap›lan seçimler sonucunda MPM'nin
Yönetim Kurulu Üyeleri afla¤›daki flekilde belirlendi.

MPM Yönetim Kurulu'nun ilk toplant›s›nda, Hükümet
temsilcisi Ziya Karabulut MPM Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤›na, TÜRK-‹fi temsilcisi Hüseyin Karakoç
Baflkan Vekilli¤ine seçildi.

Çimento Müstahsilleri ‹flverenleri Sendikas›

GELENEKSEL YEMEKL‹ TOPLANTI
18 fiubat 2004'de gerçeklefltirilen Geleneksel Toplant›n›n ev sahipli¤ini Ahmet Aydeniz
‹nflaat Afi yapt›. Toplant›n›n konu¤u ise Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen'di.

Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› ‹NTES Yönetim Kurulu
Baflkan› fiükrü Koço¤lu yapt›. Koço¤lu konuflmas›na,
hükümete, yurtd›fl› müteahhitlik ve müflavirlik
hizmetlerinin önünü açan uygulamalar› için teflekkür
ederek bafllad›.
Sektörün mevzuat da¤›n›kl›¤›ndan kaynaklanan
zorluklar yaflad›¤›n› ifade eden Koço¤lu, yat›r›mlara
ayr›lan pay›n azl›¤›na da dikkat çekti. 8 katrilyonluk
yat›r›m bütçesinin, % 10 kesinti, KDV, stopaj gibi
kalemler ç›kt›ktan sonra 4 katrilyon liraya indi¤ini
belirten Koço¤lu, bu durumun, sektörün yurtd›fl›na
yönelmesinin en önemli nedeni oldu¤unu vurgulad›.
Koço¤lu ard›ndan, toplant›n›n ev sahipli¤ini yapan
Ahmet Aydeniz ‹nflaat Afi'ye teflekkür ederek sözü,
ev sahibi firma ad›na Ülkü Aydeniz Kekliko¤lu'na
b›rakt›.
Ahmet Aydeniz ‹nflaat hakk›nda bilgiler veren
Kekliko¤lu, 1975 y›l›nda kurulan firman›n, kuruldu¤u
günden beri, sektörde uzmanlaflmak, teknolojik
ilerlemelere ayak uydurmak ve inflaat sektöründe
yarat›lan sermaye ve bilgi birikiminin yeniden üretime
dönüflmesini sa¤lamak amac›yla, bünyesinde farkl›
sektörlerde yat›r›mlara girdi¤ini belirtti. Kekliko¤lu,
Grubun ana flirketi olan Ahmet Aydeniz ‹nflaat Anonim
fiirketi'nin, büyük ölçekli su, çevre, enerji, tar›msal
altyap›, ulaflt›rma, endüstri ve üstyap› projelerinde ve
her türlü sosyal hizmet binalar›nda Türk müteahhitlik
sektörünün önde gelen, deneyimli ve sayg›n
kurulufllar›ndan oldu¤unu ifade etti.
Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen, konuflmas›n›n bafl›nda
2004 için 5 milyar dolarl›k proje hedefi gibi iddial› ama
müteahhitlik sektörünün baflaraca¤›na inand›¤› bir
hedef koyduklar›n›, bunu gerçeklefltirmek için gereken
stratejilerin belirlendi¤ini ifade etti.
Tüzmen, ülkenin d›fl ticaretinin önünün aç›lmas›nda
önemli rolü olan yurtd›fl› müteahhitlik hizmetlerinin,
1970'lerde Libya'da bafllay›p, 1990'larda Kuzey Afrika

ve Ortado¤u ülkelerinde gelifltirilerek devam etti¤ini,
ertesinde Rusya ve BDT ülkelerinde al›nan ifllerin
ülkemiz müteahhitlik hizmetleri için çok önemli
deneyimler oldu¤unu vurgulad›. Bu süreçte devletin
de özel sektörün de çok önemli fleyler ö¤rendi¤ini,
iki kesimin iflbirli¤inin artt›r›lmas›yla çok daha baflar›l›
ifllere imza at›labilece¤ini belirtti.
fiubat 2003'te, devlet ve özel sektör aras›ndaki uyumun
artt›r›lmas› amac›yla, Yurtd›fl› Müflavirlik ve
Müteahhitlik Hizmetleri Koordinasyon Kurulu ile, birlikte
eylem planlar›n›n oluflturuldu¤unu belirten Tüzmen,
al›nan kararlar›n, verilen süreler içerisinde
gerçeklefltirildi¤ini belirtti.
Koordinasyon Kurulu'nun 18 fiubat'ta yap›lan
toplant›s›nda, belirlenen stratejiler çerçevesinde,
devletin yönlendiricilik görevini nas›l tamamlayaca¤›n›n
ve tüm ülkelere uygulanmas› hedeflenen "Komflu
Ülkeler ve Çevre Ülkeler Stratejisi"nin masaya
yat›r›ld›¤›n› ifade eden Tüzmen, rakamlar›n, stratejinin
ana hatlar›yla bütün sektörler taraf›ndan gayet iyi bir
flekilde uyguland›¤›n› gösterdi¤ini ifade etti.
Teminat mektubu sorununu henüz kesin olarak
çözüme kavuflturamad›klar›n› ancak 2004'te, üzerine
yo¤unlafl›lacak en öncelikli konunun teminat mektuplar›
oldu¤unu vurgulayan Tüzmen, bu sorun çözülmeden
büyük at›l›mlar› gerçeklefltirmenin mümkün olmad›¤›n›
ifade etti.
Ayr›ca, Eximbank'ta teminat mektubu hatal› geri
ça¤›r›m sigortas› ile ilgili olarak, iki ay içerisinde D›fl
Ticaret Müsteflarl›¤› ve Türk Eximbank'›n kat›l›mlar›yla
bir çal›flma yap›laca¤›n› belirten Tüzmen, bu konuda
da bir çözüme ulaflabileceklerini, flarts›z teminat
mektuplar›n›n ödenmemesi nedeniyle, pazar ülkelerin,
Türk bankalar›nca verilen teminat mektuplar›n›n kabul
edilmemesi veya s›n›rl› limitler dahilinde kabul edilmesi
s›k›nt›s›n›n da özel sektör ve kamu temsilcilerinden
oluflan bir çal›flma komisyonu ile çözülmeye
çal›fl›laca¤›n› ifade etti.

45

Haberler

Haberiniz var m›?

Haberiniz var m ?

Yurt d›fl›nda üstlenilen projelerin, Türk Eximbank
taraf›ndan politik risk kapsam›na al›nmas› konusunda,
esas s›k›nt›n›n, Hazine’nin risk kapsam›na al›nmas›
düflünülen k›s›mlar›nda oldu¤unu belirten Tüzmen,
politik risk konusunda Eximbank'a yeterince katk›
yap›lamad›¤›n› ifade etti.
Yurt d›fl›ndaki projelerde finansman elde etme güçlü¤ü
ve bu kapsamda mal ve hizmet al›mlar›n›n müteahhitlik,
müflavirlik ve di¤er hizmetlerle ödenmesi
mekanizmas›n›n gelifltirilmesi, alternatif finansman
yaratma imkânlar›n›n düzenlenmesiyle ilgili olarak,
özellikle Türk Eximbank'›n ülke proje kredi ve yine
köprü döviz kredisi uygulamalar›ndaki t›kan›kl›¤›n
üzerinde çal›fl›lmas› gerekti¤ini belirten Tüzmen,
Eximbank'›n bu konuda hali haz›rdaki çal›flmas›n›
kamu ve özel kurulufllar›n görüflünü alarak
gelifltirece¤ini belirtti.
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Tüzmen, ard›ndan, sektör firmalar›n›n yurt d›fl›ndaki
faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik devlet
yard›mlar› program›n›n hayata geçirilmesine de¤indi.
Tüzmen, bu konuda haz›rlanan tebli¤in imzalanmas›
ile Türkiye'de müflavirlik sektöründe ilk defa ciddi bir
at›l›m döneminin aç›laca¤›n› ifade etti.
Teknik, malî kriterler ve tecrübe aç›s›ndan yeterli
olmayan firmalar›n, belirlenecek objektif kriterlerle
birlikte yurt d›fl›na ç›k›fllar›n› kontrol alt›na alacak bir
mekanizmay› hayata geçirmek istediklerini belirten
Tüzmen, firmalar›m›z›n yurtd›fl› faaliyetlerinde iflbirli¤i
yapmalar›n›n teflvik edilece¤ini, bunun için teknik ve
m e v z u a t ç a l › fl m a l a r › n › b u y › l i ç e r i s i n d e
gerçeklefltireceklerini ifade etti.
Tüzmen, yurt d›fl›nda faaliyet gösteren ve gösterecek
bütün firmalar aras›nda gerekli koordinasyonunun ve
bilgi ak›fl›n›n, "ihracatç› birli¤i" gibi bir kurumla
sa¤lanmas› için karar alma sürecinde olduklar›n›

söyledi. Yurtiçi ve yurtd›fl› ihalelerle ilgili bilgilerin bir
yerde topland›¤›, sektör büyüdükçe daha çok ihtiyaç
duyulacak olan "Bilgi Bankas› Projesi"nin sektör
kurulufllar›n›n de¤erli katk›lar›yla gerçeklefltirilece¤ini
belirten Tüzmen, hukuk ve malî dan›flmanl›k ofislerinin
yurt d›fl›nda aç›lmas› konusunda çal›flma yürüttüklerini;
hizmet sektörünün sorunlar›n›n, özel sektör kanad›nda
tek bir merkezden izlenebilmesi için, yurt d›fl›nda
faaliyet gösteren, faaliyet gösterme potansiyeli olan
tüm firmalar aras›nda gerekli koordinasyonun
sa¤lanmas› için bütün sektörleri kucaklayacak bir
hizmet ihracatç› birlikleri kurulmas›n› hedeflediklerini
belirtti.
Tüzmen, 10-15 milyar dolarl›k proje hedeflerinin
öngörüldü¤ü inflaat sektörü için, ülke ithalat ve ihracat
rejiminden ayr›, özel bir rejimin olmas› gerekti¤ini, bu
rejimle di¤er bütün kurulufllar›n da o rejime uygun
olarak müteahhitlik, müflavirlik, mühendislik
sektörümüzün önünü açmas› gerekti¤ini belirtti. Bakan
Tüzmen, kar›fl›kl›k yaratan mevzuat›n, tek çat› alt›nda
toplan›p Resmi Gazetede yay›mlanaca¤›n› ve d›fl
ticaret, gümrük, standartlar ve ilgili konular›n günün
geliflen ihtiyaçlar›na göre cevap vermesi, sektörün
d›fl ticaret ifllemlerinin k›sa zamanda gerçeklefltirilmesi
için bir yurtd›fl› müteahhitlik ve müflavirlik hizmetleri
rejimi haz›rlanmakta oldu¤unu aç›klad›.
Tüzmen ayr›ca, yurtd›fl›nda elde edilen gelirlerden
Türkiye'de ödenecek Kurumlar Vergisi ile ilgili olarak,
inflaat sektörü firmalar›na 2003 y›l› sonuna kadar
istisna ve indirimler getiren mevzuat›n sürekli hale
getirilmesi konusunun da çözümlendi¤ini ve bununla
birlikte sektörün önünün bundan sonra daha da aç›k
oldu¤unu belirtti.
Toplant› Tüzmen'e yöneltilen sorularla devam etti ve
plaketlerin sunulmas› ile sona erdi.

‹NTES GELENEKSEL TOPLANTISI
15 Nisan 2004 tarihinde gerçeklefltirilen Geleneksel
Toplant›n›n ev sahipli¤ini Eser ‹nflaat A.fi yapt›.
Toplant›n›n konu¤u ise Sanayi ve
Ticaret Bakan› Ali Coflkun idi.
Bakan Coflkun, küreselleflme ile
ülkeler aras›ndaki ekonomik s›n›rlar›n
kalkt›¤›n›, dünyam›zda tek pazar›n
oluflmaya bafllad›¤› bir döneme
girildi¤ini, bu nedenle ayakta kalman›n
tek flart›n›n rekabet gücünün yüksek
olmas› oldu¤unu ve bunu aya¤a
kald›racak olan›n kurumlar ve
kurulufllar olaca¤›n› ifade ederek
sözlerine bafllad›. Coflkun, Türkiye'de
sanayinin lokomotifinin inflaat sektörü
oldu¤unu ve sektörün genel anlamda
hizmet sektörünün içinde say›lmakla

beraber, ekonomiyle çok yak›n iliflkide
olan, ayn› zamanda sosyal hayat›m›z›
ve toplumun refah seviyesini yak›ndan
ilgilendiren bir sektör oldu¤unu
belirterek, inflaat sanayicilerinin
b u g ü n e k a d a r y u r t d › fl › n d a
gerçeklefltirdikleri ifllerin toplam›n›n
da milyarlarca dolar› bulmas›
dolay›s›yla, küçümsenemeyecek bir
seviyede oldu¤unu ve bu yönüyle de
hem ülkeye döviz kazand›ran hem de
âdeta o ülkelere Türkiye'nin bayra¤›n›
diken bir sektör olmas› nedeniyle
Hükümet olarak sektöre önem
verdiklerini vurgulad›.
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ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSLARI

‹NTES Çözüm Arama
Konferanslar›n›n 15, incisi, 30
Mart 2004 Sal› günü
gerçeklefltirildi.

Çözüm Arama Konferans›n›n
konusu, "‹nflaat Sektöründe
S a y › fl t a y D e n e t i m i v e
Uygulamalar›" idi. Konferansa
konuflmac› olarak, Cemil
Özgür (Özgür Ticaret ve Sanayi
Müessesesi), Ali R›za Yücel
( ‹ n fl a a t M ü h e n d i s i v e
Hukukçu), ‹smail Günefl (DS‹
Barajlar Dairesi Baflkan
Yard›mc›s›), Güven Karaçuha (DS‹ Barajlar Dairesi Baflkan Yard›mc›s›), Yaflar Gök ( Say›fltay, Uzman Denetçisi,
Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹liflkiler Grubu), Mehmet Tafl (Say›fltay Uzman Denetçi-18 inci Grup) kat›ld›.

‹fi KANUNU ÇERÇEVES‹NDE
‹fi GÜVENCES‹
SEM‹NER‹ YAPILDI

MESS Ankara Bölge Temsilcili¤i taraf›ndan 15 Nisan
2004 tarihinde temsilcilik konferans salonunda 4857
say›l› ‹fl Kanunu hükümleri çerçevesinde ifl güvencesi
semineri düzenlendi. Temsilcilik Hukuk Müflaviri Mesut
Ulusoy ve Müflavir Avukat Vahap Ünlü taraf›ndan sunulan
seminerde s›ras›yla flu konular incelendi;
• 4773 say›l› Kanun ba¤lam›nda ifl güvencesi.
• 4857 say›l› Kanunla ifl güvencesinin kavufltu¤u yeni
hüviyet ve iki kanun aras›ndaki farklar.
• Niçin böyle bir kanuna ihtiyaç duyuldu?
• Sendikalar Kanununda yap›lan de¤iflikliklerin ‹fl
Güvencesi hükümleri ile olan iliflkisi.
• ‹flletmelere bu hükümler karfl›s›nda düflen görev ve
sorumluluklar ile al›nmas› gereken tedbirler nelerdir?
• 15 Mart 2003 tarihinden itibaren yarg›n›n konuya olan
yaklafl›m› ne olmufltur.
Seminerde ifl güvence hükümleri ile flirketlerin kalite verimlilik - performans çal›flmalar› aras›ndaki iliflkiler
üzerinde özellikle durularak, ifl güvencesi sonras›
iflletmelerin bu konuda gösterecekleri yaklafl›mlar›n
flirketlerin rekabet politikalar›na da olumlu yönde
yans›yabilece¤i ifade edildi. Performans de¤erlendirme
konusunda iflletmelerin alabilece¤i tedbirler ve
uygulanmas› gereken ‹nsan Kaynaklar› politikalar›
üzerinde durularak somut çözümlere yer verilen seminer,
kat›l›mc›lar›n soru ve de¤erlendirmeleriyle sona erdi.
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