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İNŞAAT ve GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ ORTAK BİLDİRGESİ 

 

TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ 

 

İnşaat sektörü, bünyesinde çok sayıda alt sektör barındırması ve geniş istihdam alanı sağlaması nedeniyle, tüm 

dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de ekonomiye en çok katkı yapan ve yön veren sektörlerden biridir. İnşaat 

sektörü, ekonomi üzerindeki etkisinin yanı sıra, kalkınma hedeflerine ulaşılmasında da önemli bir rol 

oynamaktadır. Sektör, hem yurt içi hem de yurt dışı faaliyetleri ile ülkemizin kalkınmasında önemli bir yer 

tutmaktadır.  

İnşaat sektörünün temel faaliyet alanlarını “müteahhitlik hizmetleri” ve “teknik müşavirlik hizmetleri” 

olusturmaktadır. Yapım zincirinin diğer önemli bileşenleri ise „‟inşaat malzemeleri üretimi‟‟ ve „‟gayrimenkul‟‟ 

sektörleridir. Bu nedenle inşaat sektörünün bu önemli dört paydaşının yurt içersinde ve dış pazarlarda koordineli 

ve uyum içersinde hareket etmesi gereklidir. 

Dünyadaki profesyonel hizmet sektörlerinin en büyüklerinden biri de müşavir mühendisliktir. Bu sektörde, küresel 

iş hacminde en büyük pay ABD‟ye aittir. Bunu, Avrupa Birliği teknik müşavirlik sektörü izlemektedir. Bir ülkenin 

gelişmesinin temel şartlarından birisi, o ülkede gelişmiş bir teknik müşavirlik sektörünün var olması ve nitelikli 

teknik hizmetlerin sunulabilmekte olmasıdır.  

Ancak, ülkemizde geçmiş yıllarda büyük ölçekli projelerde daha çok yabancı teknik müşavirlik sektörünün tercih 

edilmiş olması, işlerin sayıca azlığı ve hizmet bedellerinin düşüklüğü nedeniyle, teknik müşavirlik sektörümüz 

bugün için maalesef  arzulanan seviyeye ulaşamamıştır. Günümüzde de, ülkemizde yabancı teknik müşavirlik 

şirketleriyle haksız rekabete maruz bırakılmasının önüne geçilmesi ve bu bağlamda mevzuata önleyici hükümler 

getirilmesi ihtiyacı olduğunu değerlendirmekteyiz. 

Yabancı firmaların Türkiye‟de kurdukları veya satın aldıkları firmalar, yurt dışındaki ana firmalarının yüksek bedelli 

iş bitirme belgelerini ve finansman gücünü kullanarak ve Türk elemanlar istihdam ederek, Türk teknik müşavirlik 

firmalarının önüne geçmektedirler. Bu nedenle, kamu ve özel sektör yatırımlarında yerli teknik müşavirin tercih 

edilmesi yönünde yapılacak çalışmalar  paydaşlarımızca desteklenmelidir. Zira, Türk teknik müşavirlik firmalarının 

yeterli güce ve büyüklüğe ulaşamaması halinde, inşaat sektörümüzün de yurt dışındaki rekabet avantajları 

sürdürülebilir olmayacaktır. 

İnşaat sektörü tüm dünyada Ar-Ge yatırımlarının düşük olduğu ve inovasyonların yeterli düzeyde olmadığı bir 

sektör olarak tanımlanmaktadır. İnşaat sektörünün gelişmesi, inovasyon kapasitesinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu 

amaçla sektörün Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarını ve inovasyon kapasitesini arttırması teşvik edilmelidir.  
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Günümüzde insan yaşamı için giderek artan bir tehdit haline gelen “Küresel İklim Değişiklikleri”nin önlenmesi 

veya belirli sınırlar içerisinde tutulabilmesi için, küresel boyuttaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

Küresel ısınmaya bağlı olarak görülebilecek iklim değişikliklerinin önlenebilmesi için, enerji üretim ve tüketiminde 

gerekli tasarruflar sağlanmalıdır. Küresel ısınma, susuzluk, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi; 

çevre dostu binaların ve yerleşimlerin tasarlanmasını, yapılmasını ve işletilmesini zorunlu hale getirmektedir. 

Sürdürülebilir olarak da tanımlanan yeşil bina kavramı, dünyada 2000‟li yılların başlangıcında hayata geçirilmeye 

başlamıştır. Ülkemizde de inşaat sektörünün sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda gelişimi ve yeşil bina 

uygulamalarının yaygınlaştırılması oldukça büyük bir önem arz etmektedir.  

Dünyadaki eğilimler doğrultusunda Türk inşaat sektörünün geleceği için kritik önem taşıyan “yeşil binalar ve enerji 

verimliliği”, “inovasyon ve Ar-Ge” konularına gereken önem verilmelidir. 

İnşaat sektörümüzün küresel kriz ve daralan pazarlarda rekabet avantajları için gerekli olan yönetim, yenilikçilik, 

teknoloji ve farklılaşma yeteneklerinin geliştirilmesi, yurt dışı pazarlarda iş gücü yoğun işlerden teknolojik üstünlük 

ve yönetsel yetkinlik gerektiren işlere doğru yönelmesi hedeflenmelidir.  

Teknik müşavirlik sektörümüzün güçlenmesi ve inşaat sektörünün bilhassa yurt dışı rekabet gücünün arttırılması 

için sektörün paydaşlarının katkılarını beklediğimiz  konular aşağıda ana başlıklar halinde sıralanmıştır: 

 

 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kamu yatırımlarının her aşamasında (planlama, projelendirme, ihale, 

inşaat, işletme) teknik müşavirlik hizmetlerinden faydalanması, 

 Kamu İhale yasasında Teknik Müşavirlik konusundaki düzenlemelerin, sektör temsilcilerinin görüşleri 

alınarak revize edilmesi, 

 Teknik Müşavirlik hizmetlerinden faydalanmak amacı ile yapılan ihalelerinin, en düşük teklif verenin 

kazandığı “Hizmet Alımı” ihalesi şeklinde değil, kalite ve deneyime de önem veren “Danışmanlık Hizmet 

Alımı” ihalesi şeklinde yapılması, 

 Kamu yatırırım bütçeleri belirlenirken Teknik Müşavirlik hizmet bedellerinin (tasarım ve inşaat kontrollük 

bedelleri) gerçekçi şekilde ve kaliteli hizmet almaya yönelik olarak hesaplanması, 

 Teknik müşavirlik firmalarının kamu ihalelerinde tanımlanan sorumluluklarının yeniden düzenlenerek, 

ihaledeki her ilgili tarafın sorumluluğunun vereceği hizmetle orantılı ve sınırlı olmasını sağlayacak 

düzenlemelerin yapılması, 

 Türk Müteahhitlik Sektörünün yurt dışında aldığı veya talip olduğu işler ile  EPC tipi ihaleler ve PPP 

modeli yatırımların tasarım hizmetlerinde mutlaka Türk teknik müşavirlik ve mimarlık firmalarına yer 

vermesi, bu hizmetleri tümüyle Türk firmalara yaptırması veya bunu yapması mümkün olmuyorsa bile 

kullanacağı diğer yabancı teknik danışmanlık firmalarının yanında Türk firmalarına yer vermesinin teşvik 

edilmesi ve özendirilmesinin sağlanması (Böylece hem toplam döviz girdisinde büyüme, hem özellikli 
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projelerde teknoloji transferinde artış, hem de bu sektörün yurt dışında daha çok ülkeye girişinin 

sağlamasında müteahhitlik sektörünün de katkısı olması büyük fark yaratacaktır. Bu teknik müşavirlik 

firmaları daha sonra bu ülkelerde kendi imkânlarıyla bağımsız işler takip edecek ve yine sektörün yapım 

ve malzeme temin firmalarının önünü açacak, başka yatırımlarda geri dönüş imkânları sağlanacaktır.) 

 Türk Teknik Müşavirlik firmalarının ülkemizdeki kamu ihalelerinde yabancı teknik müşavirlik şirketleriyle 

haksız rekabete maruz bırakılmasının önlenmesi,   

 Teknik Müşavirlik firmalarına yurt dışı hizmetleri için verilen desteklerin artırılması, yurtiçi hizmetler için 

de destek mekanizmaları sağlanması, 

 Teknik Müşavirlik firmalarına SGK, vergi ve stopaj indirimleri uygulanması veya bu konuda destekler 

sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması 

 

 

 

 

 


