
M Türk Müsavir Mühendisler ve Mimarlar Birligi_Association of Turkish Consulting Engineers and Architects

~-~.
Üyesi / Member of

Tarih:12.09.2014

Sayi: 141,23'3

VECDiDiKERÇALISMAGRUBU

SehitSakirElkovanCad.No:2A Blok

34750Atasehir.iSTANBUL

Konu: "MühendislikveTeknikMüsavirlikHizmetlerindeYasananSorunlarveÇözümÖnerileri"

Haziran2014 ayi içerisindeBirlik üyelerimizeve meslektaslarimizaVecdiDiker ÇalismaGrubu

tarafindanbiryaziyollanarak"MühendislikveTeknikMüsavirlikHizmetleri"ninmevcutdurumu,yasanan

sorunlar,etkili ve yeni bir yapi olusturulmasiyönündeGrup tarafindanbir çalismayürütüldügü

duyurulmustur.Belirlenecekbir takvim içinde yabanci uzmanlarinda katilacagibir çalistayda

"Mühendislikve TeknikMüsavirlikHizmetlerindeYasananSorunlarve ÇözümÖnerileri"konusunun
10 .

tartisilacagibelirtilerek,konu ile ilgili Isverenlerin,ilgili Birliklerin,YükleniciFirmalarinve hatta

Meslektaslarimizinsahsifikirlerininalinmakistendigiyazilarindabeyanedilmistir.

TürkMüsavirMühendislerve MimarlarBirligimizadinaVecdiDikerÇalismaGrubu'ndandogrudanbir

yazialmamisolmamizaragmen,hemenhementümBirliküyelerimizeyazininyollanmisolmasicihetiyle

ve konununöneminebinaen,ilgiliyaziyaBirlikadinacevapvermemizgerektigikanaatiBirlikYönetim

Kurulumuzdaolusmustur.

"Mühendislikve TeknikMüsavirlikHizmetlerindeYasananSorunlarve ÇözümÖnerileri"konusunda

olusturdugumuzTürkMMMBgörüsleriasagidasunulmaktadir.

1. Tasarim isi ihalelerinde olusan rekabet sonucu ortaya çikan yüksek kirimlar:

Uluslararasigenel kabullerde,toplam insaat bedelinin% 2-6 arasi olacagi varsayilan tasarim isleri

bütçesi,ülkemizdeyasananve giderekartan rekabetsonucu,çogu iste %1 in altina düsmektedir.Son

zamanlardaçikan islerde,teklifedilenkirimlar isinkalitesinietkileyecekve sektördebelirlibir kalitedeis
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çikarmak isteyenfirmalari oyunundisina itecek kadar artmistir. Bu sorun, yüksek kirim yapanlarida

içinealaraksektörüve sektördengeçiminisaglayantümçalisanlaribitirecekbir sarmalolusturduguiçin

biranönceçözümbekleyenönümüzdekien önemligündemdir.

2. Tasarim asamasi için belirlenen gerçeklikten uzak is süreleri:

Özelliklekamu islerinde,biraz hizli sonuçelde etme baskisi,biraz da tasarim isinin"çizgiçizmek"gibi

basit görünmesi nedeni ile son zamanlarda tasarim islerindeki süreler kabul edilemez rakamlara

gerilemistir. Öyle ki son zamanlarda içinde koridor analizi, kapsamli ÇEO uygulama projelerinin

tamamlanmasive ihaledokümanlarininhazirlanmasinibarindiranbir ulasimisi için 150günlükbir süre

öngörülerekteklif toplanabilmektedir.Bu kadarbüyükzamanbaskisi,isin kalitesinioldukçaetkileyecegi

asikardir.Biran önce insaat ihalesineçikmak için acimasizsürelerbelirlenenbu tasarim islerinindaha

sonraayni kurumtarafindaninsaatihalesüreciiçin bir yili geçkinsürelerharcanmasi,süre tasarrufunu

yanlis yerde aradigimizi göstermektedir.Çünkü hakkiylayapilmis bir tasarim isi, insaat maliyetinide

süresinide azaltacaktir.

3. Yapimisleri ihale sartnamelerinin yetersizligi:

insaat KontrollükHizmetleriyürüten Teknik Müsavirstatüsündekimeslektaslarimizinuygulama
10

esnasinda karsilastiklari en önemli sorunlardan biridir. Yatirimci Kurulus ile Yüklenici arasinda

imzalanansözlesmesirasinda üzerindeanlasmayavarilan yapim Sartlarininve Teknik Sartnamelerin

yeterinceaçik ve güncelolmamasindankaynaklananbu sorun,meslektaslarimiziyatirimci ile yüklenici

arasinda birakmaktadir. isin gerekleriningüncel teknolojilerkullanilarakyaptirilamamasinave hatta

bazenyanlisyaptirilmasinasebepolmaktadir.

4.Siyasalnedenler ile Yapim islerinin sürelerinin kisa tutulmasi:

SonyillardakarsilastigimizveTeknikMüsavirMühendisve Mimarlarimizizordurumasokanönemlibir

sorundur.Siyasalotoriteninisverenaraciligiile isinzamanindanöncebitirilmesikonusundaYükleniciye

baskikurmasi,tamamlananinsaatintestve hizmetealmasüreçlerininsankigereksizsüreçlermisgibi

görülmesi,uzun dönemlerisletmealtindaykendahi sorumluluklaridevameden Meslektaslarimizi

huzursuzetmektedir.Sonunayaklasilmisolanbirinsaatin,kabulünübiranöncegerçeklestirmektabiiki

bütünyüklenicilerinarzuedecegibirdurumdur.Ancakisinteknik,malivehukukiolaraktamvedogru
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Yapildigininteyidi MüsavirMühendisve Mimarlarimizdanistenmektedir.Onlarinbuçalismasüreçlerinin

aceleyegetirtilmesidahasonratelafisizor problemlereyol açacagiasikardir.

5. Teknik MüsavirlikSözlesmelerinin Müsavirin üstlendigi sorumluluk, ifa ettigi is süreçleri ve

ödenen MüsavirlikHizmetbedeli ile zit kosullarda olmasi:

Kamu ihale Kurumu'ncahazirlananve tüm kamu kurumlarinindanismanlikhizmetalimlarinda

uygulamakzorundaolduklaritipsözlesmeler,insaatKontrollükHizmetiverenSirketlerimizi,isinyapim

Yüklenicileriile ayniderecede15 yil boyuncamaddisorumlukilmaktadir.Budurumunfiiliyattabir

uygulanabilirligizatenyoktur.Müsavirliksirketlerimizinortalamasermayeyapilaribu sorumluluklari

karsilamalarinazatenuygundegildir.Uluslararasibir MüsavirlikSirketiile beraberceKiK ihalelerine

verilentekliflerdeyabancifirmalarinilktakildiklarihususbuolmaktadir.Onlarinvermekistedikleriazami

sorumlulukmiktariSözlesmeBedeliile sinirli olmaktadir.Bizcededogruve gerçekçiolansorumluluk

miktario iseaitmüsavirliksözlesmetutaridir.

6. Bagimsiz Teknik Müsavirliginhala kamu nezdinde ve hatta yükleniciler nezdinde yeterince

taninir olmamasi:

Kamuyaait büyükyatirimcikuruluslarve bazibüyükbelediyelerimizhariçhalaTeknikMüsavirinne
~

demekoldugu,görevininneoldugubirçokkamukurulusuve belediyelerimizçalisanlaritarafindantam

olarakbilinmemektedir.TeknikMüsavirinyüklenicitarafindangörevlendirilmesigerektigisavi ile dahi

karsilastigimizdurumla'rmevcuttur.BudurumkamutarafininbazidurumlardahalaTeknikMüsavirlik

konusununtamolarakanlasilamadiginibizleregöstermektedir.ÜlkemizdeyapilacakyatirimlardaTeknik

MüsavirlikHizmetinintam manasi ile yayginlastirilmasive azami sekilde bu hizmettenkamu

yatirimlarindayararlanilmasinisaglamakiçin bir "BagimsizTeknik MüsavirlikYasasina"ihtiyaç

oldugunuvurgulamakisteriz.

7. Teknik Müsavirin üstlendigi hizmetin sorumlulugunu koruma altina alacak sigorta

sistemindeki mevzuat eksiklikleri:

Sigortaciliksistemi içerisindehalen, Teknik Müsaviriniçinde bulundugurisklerin tam olarak

anlasilabilmisoldugunudüsünmüyoruz.Bu nedenle,müsavirlerimizinkendilerinikorumakmaksadiile

satinalacaklaribir sigortayidüzenletmelerisorunolmakta,satinaldiklaripoliçenin,bir hadisevukuu

buldugundakendilerinikoruyupkorumayacagindaneminolamadiklarinibiliyoruz.Meslektaslarimizin
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alisilagelmisuygulamalaryerinecesaretleyeni teknolojikuygulamalarisergileyebilmeleriiçin kendilerini

bir nebzemaddikorumaaltindahissetmeleri,sektörgelisimiaçisindanönemlidir.

8. Son yillardaÜlkemizdeTeknik Müsavirlik Hizmeti vermek amaci ile kurulan yabanci sermayeli

sirketler veya yabanci sirketlerin bu maksatla temsilcilik açmalari:

TeknikMüsavirlikaltyapisigelismis,dahakalifiyeve konularindauzman,son teknolojikgelismelere

hakimMüsavirlikorganizasyonlarinin,dünyaninneresindengelirsegelsinülkemizdetam manasiile

hizmetvermesidurumunda,ülkemizdekiTeknikMüsavirliksektörünügelistirecegikonusundahiç

birimizinsüphesiolmamalidir.Ancak,sadeceticarikazançamaciileülkemizdekurulanveyatemsilcilik

açan yabanci firmalar, ülke disindaki referanslarinigöstererekkurumlarimizile sözlesmeler

imzalamaktave daha sonra yerel firmalarimizakiyasla hiçte bir farklilik yaratmadanislerini

bitirmektedirler.Bu tip firmalarzaten yerel firmalarimizile rekabetedebilmekiçin %100'eyakin

oranlardayerel elemankullanarakisleriniyürütmektedirler.Halbukisektörü,idare kadrolarinive

yanindakiyerlimeslektaslarimizigelistireceginidüsündügümüzunsuryabanciuzmanlardir.Budurumun

ülkemizdekiMüsavirlikSektörünekatki saglamasimevzu bahis olamaz. Bu konuda, Kamu

Kurumlarimizdaihalehazirligiyapanbirimlerinbilinçlenmesininönemibüyüktür.Ülkemizdekiyatirimlara

teknolojikbirikimleriile katkidabulunacaginainanilandünyaçapindakiTeknikMüsavirlikSirketlerinin,....

sadeceticari kazançamaci ile ülkemizegelenlerdenayirt edilmesi,bu ihale hazirlikbirimlerinin

elindedir.Sonzamanlardabubilinçlenmeninolustugunasahitoluyoruz.

Ayrica,Ön Yeterlilikasamasindayerli firmalarikoruyucuhiçbirtedbirbulunmamaktadir.Mevcutyerli

firmalarimizinyabancifirmalaragöreis bitirmebelgeleribedellerininnispetendüsükolmasinedeniyle,

önyeterlilikkriterlerinintamamininsaglanmasidurumundais bitirmebelgelerininbüyüklüklerikisaliste

seçimindebelirleyiciolduguiçin ihaleyekatilacakyüksekis bitirmebelgeli10 yabancifirma,yerli

firmalarimizinönüne geçmisolacak,yerli firmalarimizihalelerekatilamayacak,magdurdurumda

kalacaklardir.Kisacasi sartlarin bu sekilde devam etmesi durumundayerli firmalarimizinve

çalisanlariningelecegitehlikealtindadir.Mevcutsartlardegistirilmezise yerli firmalarimizancak

yabancifirmalarintaseronuolarakçalisacakveyahiççalisamayacak,Türkiye'dekalmasigerekenpara

yabancifirmalarinmemleketinegidecektir.
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Milli menfaatlerimizgeregi bu durumaacil önlem alinmasigerekmektedir.Bilindigiüzere bazi

firmalarimizgününükurtarmakiçinbiryabancifirmaileanlasipihalelerekatilarakkisalisteyegirmisve

bugünekadarkurumunuzaçok sayidaprojeyapmisolanfirmalarimizinihaledisi kalmasinasebep

olmustur.Bunungibidokuzyerlifirmanindahayabancifirmalarlaisbirligiyaparakihalelerekatilmasi

durumundayerlifirmalarimizihalelereteklifveremeyecekdurumadüseceklerdir.

YukaridasiralamayaçalistigimizMühendislikve TeknikMüsavirlikHizmetlerindeYasananSorunlari

çogaltmakmümkündür.Birlikolarakbizler,herfirsattaüyelerimizinve meslektaslarimizinkarsilastigi

sorunlariçesitliplatformlardadilegetiriyoruzvegetirmeyedevamedecegiz.Sorunlarimizinçözümünde

esasolarakanaadresinKamuoldugunugörüyoruz.NitekimülkemizdeKamu'nunhalendogrudanyada

dolayliolaraken büyükisverendurumdaolduguhepimizinbilgisindedir.Bugünekadargerekmevzuat

iyilestirmesi,gerekseuygulayicikurumlarinbilgilendirilmesiadinaBirligimizcebirçokçalismayapilmis,

ilgilikurumve kuruluslarlagörüsülmüstür.Ayrica,yazimizdabelirtilenkonularinyabanciuzmanlarinda

katilacagibir çalistaydagörüsülmesininuygunolmadigini,bununyerineTürkMühendislikMüsavirlik

Firmalari,KiK yetkilileri,kamu kuruluslaritemsilcilerigibi Türk Mühendislikve TeknikMüsavirlik

sektörününpaydaslarininkatilacagibir çalistaydatartisilmasinindahauygunolacaginidüsünüyoruz.

VecdiDikerÇalisma",Grubu'nunda bu ortakpaydadabirlesmemizisaglayacakgayretleriçerisinde

oldugunugörmekmutlulukvericidir.

Saygilarimizia,

DemiriNÖZÜ

TürkMMMBYönetimKuruluBaskani
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