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A)AnalizAmaciiVeriler

1.2 Teknik Müsavirlik (mimarlikve mühendislikhizmetleri)

Rusya'dafaaliyet gösterdiklerini bildiren ve bu faaliyetlerleilgili bilgi aktaranbaziTürk müsavir
mühendislikve mimarlik firmalari sunlardir:

a) GÜNARDAProjeYönetimi. Arastirmave DanismanlikA.S.(www.aunarda.com.tr)

GÜNARDA,2003yilindanberi Rusya'dainsaatyükleniciligiyapançesitliTürkfirmalarina,insaatYönetimi

konusundadanismanlikhizmetlerivermektedir.Bugünekadartoplam17adet(yaklasik1 750000 m2)alis-

verismerkezi,1 adetotel (yaklasik64 000m2)ve toplam183000m21ikolimpiyatköyüsporcukonutlariya-

piminda aktifgörevalmistir.

Hizmetlerinkapsamindaprojelerinzamanindave bütçesindetamamlanabilmesiiçinsüreve bütçeplanlari-

nin yapilmasive ilerlemelerinbu planlarave sözlesmekosullarinauygunyürütülmesininsaglanmasibulun-

maktadir.

b) PROTAMühendislikProjeve DanismanlikA.S.(www.Drota.com.tr)

PROTA,1985yilindakurulmusolup,is yasaminaanaaktivitesiolanmimariveyapisalmühendisliktasarim

çalismalariile baslamistir.Firmaninbüyümesiylebirliktehizmetalanlarida genislemisve yüksekyapilar,

endüstriyeltesisler,tarihselyapilar,rezidanslar,idaribinalar,hastanelerve alisverismerkezlerininmühen-

dislikve mimaritasarimlarive müsavirlikhizmetleride uzmanlikalaninadahilolmustur.Günümüzdesadece

tasarimdegilulasimmühendisligi,depremmühendisligi,projeyönetimi,kontrollükve teknikmüsavirlikhiz-

metleriveren;konusundauzmanfarklidisiplinlerdenmühendisler,mimarlar,planlamacilarve teknikerlerden

olusanprofesyonelbirmühendislikve müsavirlikfirmasihalinegelmistir.

RusyaFederasyonu'ndaTürkMüteahhitlerininmimariveçogunluklayapisalmühendisliktasarimfaaliyetleri

(havaalaniari,çok amaçliyapi kompleksieri,AVM'Iergibiyapilarintasarimlari)konusundahizmetvermekte

olanPROTA,tümprojelendirmeislerindeRusSNIPveEurocodesartnamevestandartlarinikullanmaktadir.

PROTA'nin,RusyaFederasyonu'ndaimzaattigiprojelerinbazilariasagidasiralanmistir:

. PulkovoHavaalani,Si.Petersburg

. IBISHotel,Yaroslavl

. GreenPlazaComplex,Perm

. MegaNizhnlyNovgorodAVM,Nizhnly

. KonutKompleksi,Narodnaya,Moscow

. LeninskyYüksekYapiKonutKompleksi,YugoZapadny,Moscow

. MegaUfaAVM,Ufa
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. MegaBalayaDachaAVM,Moscow

. MegaDybenkoAVM,St.Petersburg

. MegaRegionAVM,St.Petersburg

c) ÖNCÜOGLUMimarlikLtd. Sti. (www.oncuoalu.com.tr)

ÖncüogluMimarlikLtd.Sti. yaklasik22 senedirRusyave TürkiCumhuriyetlerdeprojehizmetivermektedir

Gerçeklestirilenisler arasindaMoskovaRitz CaritonHotel,MoskovaMetropolisAVM ve ofis kompleksi,

SochiRadissonBlu KongreOteligibi projelerbulunmaktadir.2002yilindaÖncüoglutemsilciligiaçildiktan

sonra2007yilindada tamamenRuskanunlarinagörekurulmus,hertürlüprojelisansiolanyüzdeyüz Ön-

cüoglu'naaitolanHACPRussia"firmasikanaliilebirçokprestijliyapininhemtasariminiyapmis,hemdetüm

sorumlulukve onaylarinialmistir.Firmahalen 2 Türk,yaklasik12Ruspersonelve Türkiyeofisininde des-

tegi ileçalismalarinadevametmektedir.

10- Ülkemizvatirimci veva hizmetsunucularininaüclü ve rekabetciolduklari sektörler

a) insaat Yönetimi: Bazi teknikmüsavirlikfirmalarimizRusya'dainsaatyükleniciligiyapançesitliTürkfir-

malarinainsaatYönetimikonusundadanismanlikhizmetlerivermektedir.insaatYönetimikonusundaDa-

nismanlikHizmetleriaçisindanRusya'dagüçlüve yeterlirekabetçibir sektöryoktur.Buhizmetlerinkapsa-

minda projelerinzamanIAdave bütçesindetamamlanabilmesiiçin süreve bütçeplanlarininyapilmasive

ilerlemelerinbu planlaravesözlesmekosullarinauygunyürütülmesininsaglanmasibulunmaktadir.

b) insaat firmalarimizhemyatirimcihemde müteahhitolarakRusya'dagüçlüve rekabetçibirkonumdadir.

Alisverismerkezleri,konutlar,is merkezleri,endüstriyapilari,hastahaneinsaatlarive sanayitesisleriyati-

rimci ve müteahhitlerimizinbasariylagerçeklestirdikleriyatirimlardir.Ancakbazifirmalarimizbu gücügide-

rek kaybedebilirlerçünkürekabetkullanimindaTürkfirmalarbirliktehareketedememekte,baskabir ülke

"ekabetiolmadigihaldeTürkfirmalaribirbirleriilegereksizvekiyasiyabir rekabetegirmektedir.Budadüsük

'ütçelerleve kalitesizis yapmaylasonuçlanmakta,bu nedenlede rekabetgücüazalmaktadir.Firmalarimiz

leri çok rekabetçifiyatlarlaaldiklarindanprojelerinbütçesiiçindeve zamanindatamamlanabilmesiiçin

)aatYönetimhizmetialmalaribüyükönemtasimaktadir.

insaatmalzemesiüreticilerimiz içinRusyaönemlibirpazarolmayadevametmektedir.
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11- Ülkemiz atirimcilarininve hizmetsunucularininrekabeti olduklariancakvarlik österemedik-

lerisektörlerilesözkonusudurumunsebepleri

a) insaatYönetimiDanismanligialanindafirmalarimizherne kadargüçlüverekabetçibirpozisyondaolsa-

larda,Rusya'dayerlesiksekildebu hizmetisürdürmekçokzordur.Öncelikleböylebirhizmetinfarkindaligini

yaratmakgerekecektirHenüzülkemizdebile bu anlamdayeterlibir farkindalikolmadigindanbununiçin

firmabazindabufaaliyetigöstermekçok maliyetlidir.Bualandaçesitlikonferans,seminerveortakçalisma-

laryapilarakbir farkindalikyaratilabilir.Digertaraftan,Türkve Rusmimarlik/mühendislikkültürü,tasarimve

teknolojialgisi da farkli yapilardadir.Bunuasmakiçinde farkli kültürleriyoguracakkonferansve seminer

çalismalariyürütülmelidir.

b) Mühendislikve mimarlikfirmalarimizinisleriTürkyükleniciveyayatirimcilardanalabildikleri,devletten

veyaRusyatirimci/isverenlerdenis alamadiklarigörülmektedir.

c) TürkinsaatsirketleriuzunyillarRusya'dafaaliyetgöstermektevegiderekyatirimcikonumageçmektedir.

Ancakfinansve kredidestegisaglanamazise bu alandayatirimciliktagüçlübir payelde edilemeyecektir.

Özellikleofis,otel,konutgibialanlardayatirimciolunabilecekbüyükfirsatlarvardir.Ancakyapimyüklenicile-

ri ekonomikistikrarsizliktanve yönetselgüvensizliktenbu alandafaaliyetgöstermeyeyaklasmamaktadir-

lar. Bunungelisebilmesitçinsektörelyaklasimlarve isbirliklerisaglanmalidir.

ve rekabetciolduklarisektörler

a) Globalinsaatfirmalarigiderekbir "projeyönetimfirmasi"yapisinayönelmektedir.Böylecebüyükprojeleri

alarakhizmetbütünlügüyaratmaktave rekabetçikonumageçmektedirler.BuyapiiçindeTürkmüsavirfirma-

larininyer alabilmesiiçinönceülkeiçinde(Türkiye'de)güçlenmelerigerekmektedir.Gelecekbu yöndedir.

Busaglanamazisefirmalarimizinrekabetçibiroyuncurolüüstlenmeleriçokzordur.

b) YukaridakinedenlerleGlobalinsaatfirmalarinin"projeyönetimfirmasi"yapisinayönelmelerive asil ya-

pimyükleniciliklerineiseTürkfirmalarigibiucuzve hizli is yapan"altyükleniciler"seçmeleri,yapimyükleni-

cilerimiziçinsevindiricibirgelismeolacakgibigörünmekteisede,Türkfirmalarininglobalbiroyuncuolarak

is güvenligive kalitegibikonulardakendilerinigelistirmemelerive eksikliklerinigidermemelerihalindekisa

zamandabualandada rekabetçiolunamayacakbirnoktayagelinecektir.
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c) Mühendislikve mimarlikfirmalarimizinRusya'daçalistiklaribirçokiste bagimsizprojedegerlendiricileri,

denetçilerve kontrolfirmalarininuluslararasi(dahaçok Avrupali)teknikmüsavirlikfirmalarioldugugörül-

mektedir.Rekabetçiolabilecekdurumdaolabilmemizeragmenbu durumunönündekien önemliengelin

Rusya'dakimevzuatlailgilioldugukanaatindeyiz.Türkiye'deyabancimüsavirmühendislerinbizlerledogru-

dan rekabetetmesineizin verilmekteiken Rusya'dadurumunfarkli oldugunuanliyoruz.Bu kismenbizim

firmalarimizinuluslararasipiyasadakikabulderecesinebagliolmaklabirlikte,Rusya'ninTürkmüsavirmü-

hendislikfirmalariylayüklenicifirmalariayni kefedetutmasinabagliolabilir.Yatirimolanaklarive finansal

güçleriyüklenicilerdendaha kisitli olan müsavirmühendislikfirmalarimizinRusya'dais yapabilmelerive

rekabetçiolabilmeleriiçin,teknikmüsavirlikfirmalarimizadahaazzorlayicisartlargetirilmesive baziayrica-

liklar taninmasiönerilebilir.Bu kapsama,personelçalismavizelerindensirket (ya da sube)kurulmasina

kadartümbürokratikengellergirmektedir.Çözümgenelvekapsamlibirbütünlükiçindeelealinmalidir.

d) insaatmüteahhitlerimizinZaman-Kalite-Maliyetüçgeninien iyi sekildedegerlendirmeleriçok önemlidir.

Ucuz,hizlive kaliteli is yapanyapimyüklenicilerimizkaliteyiön plandatuttuklarisüreceburekabetortamin-

da yeralmayadevamedeceklerdir,ancakbukonudasürekliligisaglamalarigerekmektedir.Rusyapazarinda

yapi malzemelerikonusundadigeryabancimalzemeüreticileriylerekabetedebilmekiçinTürkyapi malze-

melerininkalitesertifikasyonlarininyapilmasivegenisletilmesigereklidir.

B) HizmetSunumunaYönelikEnaeller

· TeminatmektuplarininRusBankalarindanalinmasizorunlulugu.

· Bankacilik islemlerindezamanzamanyasananbazi bürokratikzorluklar.

· Sonekonomikgelismelersonucundaresmikanallarilebileyurtdisinaödemeyapmakzorlasmistir.Türk

BankalariveTürkFirmalaridesteklenmelivebürokratikprosedürlerazaltilmalidir.

· Rusya'daçalistirilanTürkpersoneliçinyaklasik%60vergiödenmektedir.BudurumyüksekmaasliTürk

çalisanlarinmali yükünüciddisekildeartirmaktadir.Ruselemanlariçinise%43muhtasarvergisiödenmek-

tedir.

· Çalismaizinleriveoturmaizinlerindekizorluklar.Çalisacakherkisiiçinbirçalismavizesialinmasigere-

kiyor.Hervizeninalinmasienaz2 aysürüyor.Budadinamikvehizlibireylemveçalismaplaniyapilmasini

engelliyor.Ayricaisyeriiçinkullanilacakmekaninmutlakabirisyeritescilinesahipolmasigerekiyor.Buda

önemlibirmaliyetgerektiriyor.

· Rusya'damerkezibirsirketkurmakveburadandigerisyapilanyerlerehizmetsunmakoldukçazor.Her

is yapilanyerebirsirketkurmanizgerekiyor,budaciddibirmaliyetgetirmektedir.
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· Vergidenetimlerisonaylardaciddisekildeartirilmis,özellikleTürkfirmalarinitacizederboyutlaragelmis-

tir. Buhacimdekibir pazardaBüyükelçilikbünyesinde,malive hukukidanismanlargörevlendirilerekfirmala-

rimizin dogrusekildebilgilendirilmesive yönlendirilmesiönemkazanmaktadir.Rusdanismanlarisleribati

ülkelerindeuygulananstandartlardayürütmemekte;uluslararasifirmalarise Türk firmalarininhacimlerini

küçükbulmaktadir.

. 2014yilininsonçeyregindeekonomikkriznedeniyledaralanpazardaözellikleTürkmüteahhitlikfirmalari

ciddiindirimlerileDesign-Builttekliflervererekteknikmüsavirlikalanindakikosullarinegatifolaraketkilemek-

tedir.Normalpiyasarayicinin1/5'ineverdikleritekliflersonundaolusanteknikproblemleri,yeterincekalifiye

elemanbarindirmadiklariiçin,çözememekteve hemkendilerinehemde teknikmüsavirlikfirmalarinazarar

vermektedirler.

. Rubleile imzalanansözlesmelerdeciddizararlarolusmustur.Sonsiralardakatilinanihalelerdekur riski

projefirmalarininüstüneyüklenmektedir.Bu konuiçin Rusyaözelindeteknikmüsavirlikfirmalarimizaözel

tesviklersaglanmasindayararvardir.

1- Rusya'dayol veotoyolislerindeTürkmüsavirmühendislikfirmalarininve müteahhitlerinyeralmasi.Rus

firmalariylabukonulardaisbirligiyapilmasi.
...

2- 2018FIFADünyaKupasikapsamindakiinsaatlardaTürkmüsavirmühendislikve insaatmüteahhitlerinin

yeralabilmesi.

3- Rusya'daorta büyüklüktekibarajve hidroelektriksantrallerinYap-islet-Devretmodeliylerehabilitasyonu

ve isletilmesiveyeniyatirimlaringerçeklestirilmesindeTürkfirmalarininyeralmasi.

4- Türkmühendislikfirmalarininve insaatfirmalarininRusyadisindaTürkiye'deve baskaülkelerdede isbir-

ligiyapabilmeleri

5- Türkmüteahhitlikfirmalarive teknikmüsavirlikfirmalariylaRusfirmalarininbirarayagelmelerinisaglaya-

cak karsilikli heyetziyaretleridüzenlenmesi,bu konudaDEiK,TürkiyeMüteahhitlerBirligi,iMSAD,Türk

MüsavirMühendislerve MimarlarBirligive TürkSerbestMimarlarDernegi'ninetkinkatilimlarininsaglanma-

si.

6- Türkmüsavirmühendislikve mimarlikfirmalariile Rusyatirimcilarbir arayaancakCannes'dakiMAPIC

ve MIPIMFuarlarigibi etkinliklerdebir arayagelebilmektedir.istanbul'dasadeceRusya,CIS ülkeleri ve

Türkiyekatilimiilegerçeklestirilecekbiretkinliktaraflarinbirbirlerinidahaiyi tanimasiiçinbüyükyararsagla-

yacaktir.
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