Kamunun ve özel sektör meslek kurumlarının değerli yönetici ve başkanları, Birliğimizin
değerli üyeleri, Değerli katılımcılar,

Bu yıl 13. cüsünü düzenlediğimiz Teknik kongremiz de sizlerle tekrar bir araya gelmiş
olmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek isterim. Sizlere Türk Müşavir
Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulumuz adına; “Hoş geldiniz” diyorum.

Bildiğiniz gibi inşaat sektörü, birçok paydaş unsur içeren, kamu ve özel sektörün, ulusal ve
uluslararası alanda çok sayıda kurum ve kuruluşun dahil olduğu ve sade ülkemizde değil,
dünyada da en büyük lokomotif sektörlerden birisidir.

Dünya tarihi içinde kurulan tüm medeniyetler hem Teknik hem maddi hem de idari
güçlerini özellikle inşa ettikleri altyapı ve üst yapı eserleri ile ortaya koymuşlar, ispat
etmeye çalışmışlardır. Yeryüzünü şekillendirmeye, yaşamın her alanında daha iyi şartlara
kavuşmak üzere tesisler inşa etmeye girişmişlerdir. Yüzyıllardır süre gelen bu uğraş
günümüzde çok daha karmaşık, gelişmiş ve sistematik metodolojiler takip edilerek
gerçekleştirilen bir endüstri halini almıştır. İlk adım olan ihtiyacın belirlenmesinden en
son vidanın sıkılıp tesislerin işletmeye alınmasına kadar olan bu süreçte ve hatta daha
sonrasındaki bakım, onarım ve işletme süreçlerini de kapsayan karmaşık ve çok taraflı
ilişkiler ortaya çıkmaktadır.

Bu karmaşık ve çok taraflı yapı tabii ki görevler, sorumluluklar ve haklar açısından da tüm
taraflar arasında hukuki, idari ve Teknik birçok ilişkinin kurulmasını, bu ilişkilerin doğru ve
sağlıklı yürütülmesini ve sorunlar ortaya çıktığında da bunların Adil, hukuki, doğru ve
pratik şekilde çözümlenmesini gerekli kılmaktadır.

İş’te yüz yıllardır süre gelen bu ilişkiler zinciri, 1913 yılında kurulan Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils (Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu)
FIDIC in ana amaçlarından biri olmuş ve dünya üzerinde inşaat sektörünün yapım işleri ve

Teknik hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili standart düzenlemeler ve sözleşmeler yapılması
gerekliliğini görerek altmışlı yılların başından itibaren bu yönde çalışmalar başlamış ve bu
ihtiyaca cevap verme çabaları sürdürülmüştür. Bu standart sözleşmelerin ilk ve en yaygın
kullanılan Kırmızı kitap olarak da bilinen Yapım İşleri Sözleşmesi ile ilgili çalışmalar 1957
yılına kadar geri gitmekteyse de ilk yayınlanma tarihi Birliğimizin de üye olduğu 1987
yılına rastlar. Sarı kitap (yani Plant & Design-Built / Tesis ve Tasarla Yap projeler) ile
birlikte sadece ingilizce olarak basılan sözleşmelere zaman içinde diğer tip sözleşmeler
(kurşuni kitap EPC/Anahtar Teslimi projeler) ( ve Beyaz Kitap İşveren/Müşavir Model
Sözleşmesi), ve bunların farklı lisanlardaki tercümeleri de eklenmiştir.

Bildiğiniz gibi bu ana sözleşme tiplerinin yaygın kullanılan basımları 1999 senesine ait iken
2017 yılında bu kitaplarda kapsamlı sayılacak değişiklikler yapılarak 2017 Gökkuşağı serisi
olarak da adlandırdığımız yeni versionlar hazırlanıp tanıtıldı. Uzunca bir süredir yürürlükte
olan 1999 versiyonu belki bazı projelerde hala kullanılmaya devam edilse de tahmin
ediyoruz ki kısa sürede 2017 versiyonu daha çağdaş bir tip sözleşme olması hasebi ile
kullanım yaygınlığı kazanacaktır. Geçtiğimiz sene Dünya bankası ile varılan anlaşma ile
özellikle yatırım bankaları arasında kullanımın hızla artacağına kuşku yoktur.

Biz Müşavir Mühendisler için yapım projelerinin tüm aşamalarında ciddi sorumluluk ve
görev alanları olduğundan konu ile ilgili bu kapsamlı dokümanların yani bu tip
sözleşmelerin dünya’daki meslektaşlarımızla birlikte FIDIC çatısı altında geliştirip
yayınlanıyor olması tabii ki bir tesadüf değildir. Aslında hukuki metinler olmalarına
rağmen bu sözleşmelerin yapımcı veya hukukçuların da katkılarına başvurularak ancak
Müşavir Mühendisler federasyonu tarafından hazırlanıp geliştiriliyor olması yapım ve
yatırım sürecinin en kritik görevlerinden birisi olan müşavir mühendisliğin önemini de
bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

Bugün burada sizlerin ve değerli konuşmacılarımız katılımı ile gerçekleştirmeyi
amaçladığımız hedeflerimiz arasında ilk olarak, 100 yıldan fazladır uluslararası bir kurum
olarak hiç bir devlet veya Birleşmiş milletler gibi uluslar arası büyük bir organizasyonun
himayesinde olmadan gelişerek kimliğini korumuş olan önemli bir uluslararası sivil meslek
oluşumu olan FIDIC hakkında genel bilgilendirme ve FIDIC ın kendi yapılanması için de
geçtiğimiz sene başlayan yeniden yapılanma çalışmaları hakkında bilgi vermeği ve özelikle
de demin belirttiğim 2017 ve birliğimiz tarafından da bu sene tercümeleri tamamlanan
2017 FIDIC tip sözleşmelerdeki ana değişiklikleri sizlere sunmaktır.

Birazdan sizlere buluşacak çok değerli konuşmacılarımız öğlen arasına kadar olan
bölümlerde bizlere FIDIC, 2017 Sözleşmelerindeki ana değişiklikler bunların olumlu ve
olumsuz yanları, bu sözleşmelerin Avrupa ve diğer ülkelerdeki Uygulamaları hakkında
bilgilerini paylaşacaklar.

Öğlenden sonraki geniş katılımlı panelimizde ise özelikle kongremize katılan siz değerli
konuklarımızın aktif katılımının olmasını arzu ettiğimiz bir panel ortamında FIDIC
kontratlarının ulusal ve uluslararası projelerde kullanım gerekleri, kullanılamadığı
yerlerde ne gibi sebeplerin ön plana çıktığı, daha yaygınlaşması için neler yapılabileceği,
ulusal sözleşmelere baz teşkil edip edemeyeceği, bunların nedenleri gibi birçok başlığı
tartışmak ve sizlerin katkısı ile zenginleşecek ilgili tüm konuları konuşma fırsatı bulacağız.
Umarız faydalı bir beyin fırtınası çalışması yapma amacımıza ulaşırız. Bu panele aktif
katılımınızı bekliyoruz.

Türkiye deki FIDIC in tek temsilcisi ve üye birliği olan Türk Müşavir Mühendisler ve
Mimarlar birliğimizin 40. Kuruluş yılını kutlayacağı önümüzdeki sene için planladığı
etkinliklerimizden birisi de FIDIC destekli bir büyük bölgesel kongreyi önümüzdeki sene
İstanbul da düzenlemektir. İki gün sürecek ve çok sayıda yerli ve yabancı konuşmacının
eğitmen ve yöneticinin katılması planlanan bu etkinliğimize de sizleri şimdiden davet
etmek isterim.

Böylece değerli konuşmacılarımıza sahneyi bırakmadan önce tek tek her bir konuşmacı ve
panelistimize Yönetim Kurulumuz ve Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği adına
katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor sizlere için de faydalı bir kongre olmasını
ümit ediyorum.

Ayrıca bu kongreye destek olan Ticaret Bakanlığımıza ve değerli yöneticilerine, Sponsor
firmalarımıza ve bu kongrenin yapılabilmesini sağlayan her aşamasında ciddi çaba sarf
eden birliğimizin değerli teknik ve idari kadrosuna katkıları emek ve çabaları için
şükranlarımı sunuyorum

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Valued executives and chairmen of public and private sector institutions, Distinguished
members of our Association, Distinguished participants,
We would like to express our pleasure to be with our distinguished guests of our sector
once again in this technical congress that we held for the 13th time. On behalf of the
Board of Directors of the Association of Turkish Consulting Engineers and Architects; I
would like to greet you with a warm welcome.
As you know, the construction sector is one of the biggest locomotive sectors, and not
only in our country but in the world as well, which includes many stakeholders, including
public and private sector, national and international institutions and organizations.
All civilizations established during the history of the world have demonstrated and
proved their technical excellence, material wealth and administrative capabilities by
means of developing large infrastructure and superstructure works they built. They have
attempted to shape the earth and construct facilities to achieve better conditions in all
areas of life. This work, which has been on going for centuries, has become an industry
that has been carried out by following more complex, advanced and systematic
methodologies. From the first steps of the determination of the needs, planning, design,
to the completion of the final nuts and bolts, this construction process inherits many
complex and multilateral relations, including the maintenance, repair and operation
periods, in recent decades.
This complex and multilateral structure of course requires the establishment of many
legal, administrative and technical relations among all parties in terms of duties,
responsibilities and rights, and ensuring that these relations are conducted correctly and
soundly, and that when these problems arise, they should be resolved in a fair, legal,
correct and practical manner.
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (International Federation of Consulting
Engineers), founded in 1913, had among its many objectives, developing the standard
regulations and contracts related to the construction works of the construction sector
and the execution of technical services. From the beginning of the sixties onwards,
studies have begun in this direction and efforts to respond to this need have continued.
Although the works related to the Construction Contract, also known as the Red Book
first and most widely used standard contracts, go back to 1957, the first publication date
is the year 1987 when our Association was also became a member association. Other
model contracts (Silver book the EPC / Turnkey Projects) (and White Book the client
consultant Model agreement), and their translations in different languages are also
added and published by FIDIC since then.

As you know, the most widely used editions of these main contract types belong to the
year 1999. In 2017, the new versions of the 2017 Rainbow suits were prepared and
introduced. Although the 1999 version, which has been in effect for a long time, may still
be used in some projects, we estimate that the 2017 versions will soon become
widespread as the contemporary contracts. As a consequence of the agreement reached
with the World Bank last year, there is no doubt that the use of new editions within the
investment banks will increase rapidly.
Since we the Consulting Engineers have serious roles and responsibilities in all stages of
construction projects, it is of course not a coincidence that these comprehensive
documents related to the subject are developed and published under the FIDIC
framework together with our colleagues around the world. Despite the fact that these
are mainly legal texts, these contracts have been prepared and developed by the
Consultant Engineers in conjunction and contribution of the lawyers and contractors, and
this fact also remind us once again the importance of consultant engineering, which is
one of the most critical position in the construction and investment process.

Today, we aim to achieve two goals with the participation of you and our valuable
speakers. Firstly, we would like to provide some general information on an organization
with more than 100 years of sustained existence of FIDIC as an international institution,
without any direct backing by a state or international organizations such as the United
Nations direct support, and try to provide information about the restructuring activities
within FIDIC which started last year and especially to give you the main changes in 2017
FIDIC model contracts which Turkish translations have been completed this year by our
association and soon will be ready for sale after final controls in early July this year.

In a panel environment we plan to discuss the necessity of using FIDIC contracts in
national and international projects; possibilities of using them in national level, pros and
cons of these model contracts and we will have the opportunity to talk about all the
issues that will be enriched with your active contributions. We hope that we will achieve
our goal of having an efficient event. We look forward to your active participation in this
panel.
Being FIDIC’s sole representative and member association in Turkey, Turkish Consulting
Engineers and Architects, have planned many events for next year also for the
celebrations of its 40th Year, one of which will be to hold a FIDIC supported major
regional conference next year in Istanbul. I would like to invite you to this event, which
will last two days and is planned to be attended by many local and foreign speakers and
instructors.

Thus, before leaving the stage to our valuable speakers, we would like to express our
gratitude to each of our speakers and panelists on behalf of our Board of Directors and
the Association of Turkish Consulting Engineers and Architects for their contributions.
I would also like to express my gratitude to the Ministry of Commerce and its
distinguished staff who support this congress, to our sponsoring companies and to the
valuable technical and administrative staff of our association which has been
instrumental in making this congress possible with their enormous efforts at every stage
of this event.

Once again I wish you a fruitful day and convey our warm welcome.

