
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Asşociafion of Turkish Consulting Engjneers and Architects

ffiffi
Üyesi / Mvmbor af

latn: /f,/ş/22/1
Sayı: 16 ü //9

T.c. AVRuPa gİnı_iĞi BAKANLıĞı
Ekonomik ve Mali Politika|ar tsaşkanlığı
ANKARA

Konu; Hızmeiier Pıolesi Mesleki Yeteriilikler Eileşeni Taslai< Çerçeve Kanun Tasarısı

iıgı: a) 23lü3/2ü15 ıarih|i 15058 sayılı yazınız

b) 04.09.?ü15 tarihlı ve 22867 sayıiı yazınız

C) 13.1 1 ,2015larihli ve 2560'1 sayılı yaz,nv

d)04.12.2ü15 tarihlive 26435 sayılı ya7nı7

e) 21.ü4.2016 tarihli ve 33903 sayilı yaunfl

ü 13,05.2016 tarihli ve 35199 sayılı vaAnft

g) 21,06,2ü'16 iarihli ve 3670 sayılı yazınız

"Hizmeller Projesi Mesleki Yeterlilikier Bileşeni Taslak Çerçeve Kanıın Tasarısı" na ilişkin Türk Müşavir

Mühendisler ve Mimerlar Birliği gorüşleri ekte bilgilerin;ze sunulmaktad;r

Saygıiarınıızla

ğo"rL
fulunis OZER

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kuruiu Başkanı

AhmetRasim Sokak Noı 3512 Çankaya - 06550 Ankara
Tel:+9ö 31: {40 89 70,"71 .Fals:+90 312 44a 89 72
tmmmb@mmmb.oıg.tr . www.trnmmb,org.tr



**[
"İş Kurm* Hakki vç h{i;§ıst $ı;*uırıu Sgrıı*ştişi" Fşışlında AB MüktĞ§ebğtiyiğ LiyıJröiaştiıffir

Kçıruguııdü LJlusa} §trat*ji l-i*zırl*nması için T*knik Yardım

PAYDAŞ ŞANIŞMA F§RMU

ı,l Es LE Kİ YETERLİLİKı gnİıı DÜtEı*l L§tı t{ E§İ VE TA ilffi MA§II{A tıİşxİ ıu KAN u N

TA§ARI§I TA§ı_AĞ[, 6E N EL ğ ERHKçE§İ vş ıııDDEGEREKçEIERİ

rüRİLilrN üüLşURuLil,ıA§I İıE İıçİı-İ §ORuLARINIı üLşuĞu rıxuİnnr;
şuügy.ttı.wm-trgpirffihİşı$qticr#reİeşi.çaııı ve/veya yigit.cok@hizmetierp§esi.com'a

iietebiiir veya {{l 312} iUX 6ü 80 telefondan görevli personei8nıizle temşşa

çeçebiliıısiniı.

Kurumun Adı
Kurumun Niteliği"
Üye/Çalışan Sayısı
Ulus|ararası Uyelikler* "

s1*! il,*,:ğ_.İ*,,t §ğ§- Hğr-x§-ğil *tt *ğ ırni
Türk Müşvir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
SiviiToplum Kuruluşu

FIDIC (Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu) ve
kleri Federasyonu)EFCA (Avrupa Müşavir Bir|i

Formu Dolduran Kişinin Aİ!ı-_$yadı ve İtetişim Bilgileri:
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Ahmet Rasim Sokak 3512 Çankaya / ANKARA
3L2 44a 89 70 immmb@tmmmb.org,tr

*Kamu kurumu, mes|eki örgüt, vb,. Kamu kurumu |se genel müdürlük/başkanlık adını cia

Yazlnv,
n'*'V;ır ı§ğ ça?ıiöçalçtır.

1

,şr*.iertgı"oup

ü.

]i



ffiil,fl,

. i' : ''",.. i :._"i_.ft,;,

Türk Müşavir i\lühendisler ve Mimar|ar Biriiği o|arak söz konusu pro1e kapsamında yapılan

çalışmalarda teknik müşavirlik hizmetlerinin, diğer hizmetlerden ayrı şekilde eie alınması gerektiğlni
düşünüyoruz. Ozel|ikie teknık müşavirlik hizmetieri {mühendislik ve mimarlık) konusunda Türkiyeyi tek
yanlı yüküm|ülükler aitına sokacak uygulamalardan kaçın ıimaiıd ı r,

Geride bıraktığımız 50 yılı aşan sorunlu ve bır türlü kaştlıklı güven oriamının oluşamadığı, hatta zaman
zaman görüşmeierın durma ngktasına geldiğı AB ile müzakere sürecj sonunda; büyük umutlaıla ve
beklentilerle çıktığımız bu yolda henüz Türkiye için olumlu bir aşamaya ge|inmesi sağlanamamıştır. son
gelişmeler doğrultusunda oiumlu bir aşamaya gelineceği şüphelidir Müzakereleıln ucunun açık olduğu
AB yetkililerince sık sık dile getirilmekteCir. İlişkilerOe dengesizlikler vardır, karar alma aşamalarında
Türkiye'nin tam katılımının sağlanamadığı durumlarla karşılaşılmaktadır, Teknik müşavirlik
sektörümüzü etkiteyecek konulard a dikkatli olu nmas ı gerekmektedir,

İç piyasanın yabancılara açılması sonucunda giderek yabancı teknik müşavirlik firmaları Türkiye de
dahafazla sayıda kamu ihalesine katılabilir duruma gelmektedir. Türkiye'deki yerli firma|arın iş bitirme
bedellerinden daha yüksek bedelli iş bitırme belgeierine sahip olan yabancı firmalar ön yeterlilik
değerlendirmeleıinde yerli firmaların önüne geçmekte, bunun sonucunda giderek yer|i teknik müşavirlik
firmalarımız iş aianıaz hale gelmektedir. Geçmişte büyük öiçekii projelerde daha çok yabancı
elemaniarın ve teknik müşavirlik firmalarının tercih edilmiş olması, işlenn sayıca azlığı ve hizmet
bedellerinin düşüklüğü nedeniyle zaten teknik müşavirlik firmalarımız arzulanan sayıya ve büyüklüğe
ulaşamamıştır, Buna bir de yabancı mühendislere ve mimarlara ülkemizde çalışma hakkı
tanınmasının ekienmesi mühendis ve mimarlanınızın iş alanını daraltarak, zaten yeterli ilgi
görmeyen teknik eğitime duyulan ilginin azalmaşına yolaçacaktır,

Zaten zor koşullarda belli bir düzeye gelmeye ve ayakta durmaya çalışan teknik müşavirlik firmalarımız
ve bu firmaların çalışaniarının geleceği tehlike aitına gırecek, Türk teknik müşavirlik sektörü ve en
büyük serrnayeleri yetişmiş teknik eleman gücü olan teknik müşavirlik firmalarımız
zayıflayacaktır.

Geçmişte büyük ölçekli projelerde daha çok yabancı elemanların ve ieknik müşavirlik firma|arının tercih
edilmiş olması, işlerin sayıca azlığı ve hizmet bedeilerinin düşüklüğü nedeniyle zaten teknik müşavidik
firmalarımız aızuianan sayıya ve büyüklüğe uiaşamamıştır. Yahancı mühendisiere ülkernizde
çalışma hakkı tanınması mühendiş ve mimar}arımızın iş alanını daraltarak, zaten yeterli ilgi
görmeyen teknik eğitime duyulan ilginin azalmaşına yol açacaktır.

Türk mühendis ve mimarların bireysel o|arak yabancı ülkelerde istihdam edilme|eri durumundan çok
Teknik Müşavirlik Şirketlerimizin durumunun yabancı ülkelerde ne olacağı konusu önemlidir Her
noktada gerçek karşılıklılık gözetilecek ve uyguiamalar yakından takip edi|ecekse anlaşmalar yararlı
oIabilir, fakat bundan önceki benzer aksak uygulamalar düşünüldüğünde. Türk mühendis ve
mimarlarının ve Teknik Müşavirlik Şirketlerinin aleyhine oiabiiecek böyle bir çalışmaya
katılmadan önce çok iyi düşünmek, tüm kesimlerin görüşlerini almak, incelemelere yeteri kadar
zaman
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"lş Kurma Hakkı ve Hizmet §unumu Serbestisi" Fas|ında *B Mükte§şbatıyta Uyum}aştırma

Konusı.ında Uiusal Stra§i Hazıriaüıma$ı için Teknik Yaııdım

Son sıraiarda teknik müşavirlik firma|arımızın yurt dışündaki gelişiminın müteahhitlerimizin gerisinde
kaldığı, teknik müşavirlerin öncü konumları ile müteahhitlik hizmet|erinin ve inşaat malzemeleri
ihracatının yolunu açmaşı gerektiği sık sık vurgulanmaktadır. Yurtiçinde geneilikle düşük fiyatlarla ihale
edilen teknik müşavirlik hizmetleri nedeniyle zaten teknik müşavirlik firmalarımızın kar rna(iarı
azalmakta, hizrnet kalitesi düşmekte, firmalar finansman açısından güçlü dururna gelemernekte,
yenilikçiliğe, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve teknoiojik altyapılannı geliştirmeye kaynak
ayıramamaktadır. Buna bİr de iç piyasanın yabancı teknik elemanlara açılması ek|enirse teknik
müşavirlik sektörümüz giderek zayıflayacaktır Yurtiçinde güçlenemeyen, ayakta kalma
mücadelesi veren teknik müşaviriik sektörümüzün yurtdışında güçlü bir konuma gelmeleri ve
yurtdışına açılımda öncü olmaları olanaksızdır,

Konunun bir başka yönü de, AB'ne son sıralarda kabul edilen bazı ülkelerde teknik müşavirlik
sektöründeki yetkinlikleri bakımından uius|ararası öiçekte bilimsei açıdan kabul görmeyen birçok
ülkenin mimar, mühendis, ve teknik müşaviderine Türkiye'de hizmet verme yolunun açılmasından
duyduğumuz endişedir. Mesleki Hizmetlerde Karşıiıklı Tanıma Anlaşmaları ve §erbest Ticaret
Anlaşmaları kapsamında yabancı mühendis ve mimarların Türkiye'de serbestçe çalışmalarına
olanak sağianması teknik müşavir|ik firmalarımızın gelişmesine engel olacağından belirli bir
kalifikasyona sahip olmayan nitelikleri tartışmaya açık yabancı teknik elemanların ülkemizde
kolayca hizmet vermelerine kesinlikle fırsat verilmemelidir.

Türkiye AB'ye üye olmadığı için teknik müşavirlik firmalarımızın AB üyesi ülkelerde doğrudan
hizmet verebilmesi olanaksız gibidir; pek çok engelle karşılaşılmaktadır. AB üyesi bir kaç Doğu
Avrupa ülkesi dışında teknik müşavirlik alanında iş potansiyeli göremiyoruz.

AB'nin uyguladıği vize zorunluluğu ise hiç bir şekilde kabul edilemez. Yurtdışına açılmayı ve
uluslararası piyasada rekabeti hedefleyen Türkiye için bu tek yönlü vize uyguiaması eşitlik ve işbirliği
ilkelerine aykırıdır, serbest dolaşıma engeldir. Tek yanlı bir uygulamadır, hizmet sunumu serbestisi
kurallarına aykırıdır ve Türkiye'nin aleyhinedir. Durum böyleyken iç piyasanın yabancı mühendiş ve
mimarlara açılması teknik müşavirlik sektörümüze büyük darbe vuracak, firmalarımızın giderek
zayıflamasına yol açacaktır. Bu konuda Türkiye'yi tek yanlı yüküm|ülükler altına şokacak vg
teknik müşavirlik sektörümüzün gelişimine zarar verecek uyguIamalardan kaçınılmalıdır.

Hazırlanan raporlarda bu konuIara dikkat çektiğimizin uygun bölümlerde be|irtilmesinin uygun olacağını

düşünüyoruz,
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