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EK: Kamu Alım İhalelerinde Reform Çalışmaları – TürkMMMB Görüşleri 

 

Türkiye’de mühendislik ve mimarlık alanlarındaki kamu alımlarında 4734 sayılı kanun kapsamında yer 

alan “Danışmanlık Hizmet Alımları Yönetmeliği” veya “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği” 

kullanılabilmektedir.  Ülkemizde teknik müşavirlik sektörünün önde gelen temsilcisi konumunda olan 

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB) olarak, sektörümüze ilişkin kamu alımlarında 

uluslararası uygulamalar ile uyumlu, fiyattan ziyade kalite esasını öne alan ihale usullerinin kullanımının 

yaygınlaştırılmasını amaçlamaktayız. Bu bağlamda yapılacak yasal düzenlemelerin, mühendislik ve 

mimarlık konularındaki kamu alımlarının mutlaka “Danışmanlık Hizmet Alımları Yönetmeliği” 

kapsamında değerlendirilecek şekilde olmasını savunmaktayız. İlgi yazınız ile tarafımıza iletilen taslak 

kanun çalışmaları da bu bakış açısı ile değerlendirilmiş olup, görüşlerimiz aşağıda maddeler halinde 

verilmiştir: 

 

1. Madde 10: 

Belli istekliler arasında ihale usulünde değişiklik yaparak fiyat tekliflerinin ön yeterlik ile birlikte 

sunulabilmesi hususu, belli istekliler arasında ihale usulünün kullanıldığı Danışmanlık Hizmet Alımı 

İhaleleri açısından uygun değildir. Danışmanlık işleri ihalelerinde; yaklaşım raporu, iş programı, 

personel özgeçmişleri gibi hazırlıklar yapılmaktadır. Henüz yeterlik durumu belli olmayan bir proje için, 

işgücü ve maliyet oluşturan ihale hazırlığı çalışmalarının tüm katılımcı firmalar tarafından yapılıyor 

olması önemli bir kaynak israfına yol açacaktır. Bu husus dikkate alınarak, belli istekliler arası ihale 

usulünde düşünülen bu değişikliğin, Danışmanlık Hizmet Alımı İşlerini muaf tutacak şekilde 

düzenlenmesi Birliğimizce önerilmektedir. 

 

2. Madde 13: 

“Sektörel Kamu Alımları Kanunu” ile birlikte getirilmesi düşünülen “Sertifikasyon Sistemi”nin 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu kapsamında ne şekilde kullanılacağına ilişkin detaylar verilmemiş olduğu için bu 

konuda net bir yorum yapılamamıştır. Bununla birlikte sertifikasyon sisteminin teknik müşavirlik 

hizmetleri açısından çok uygulanabilir olmadığı düşünülmektedir. Birçok özel uzmanlık gerektiren ve 

özel hizmet deneyimleri aranan alanların bir sertifikasyon sistemi ile kategorize edilmesinin sağlıklı 

olmayacağı aşikardır. 

Aynı konuda hizmet talep eden farklı kurumların ihtiyacı olan teknik müşavirlik hizmetlerine yönelik 

sertifikasyon hangi kurum tarafından yapılacaktır? Aynı uzmanlık alanlarında farklı sertifikasyonlar 

ortaya çıkabilir mi?  
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Teknik müşavirlik hizmetleri alımlarının, mevcut “Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliği” 

kapsamında yapılması halinde, “Sertifikasyon Sistemi”ne ihtiyaç olmadığı Birliğimizce düşünülmektedir. 

 

3. Madde 23: 

Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinde rekabetin artırılması gerekçesiyle, halen 10 (on) olan kısa listeye 

kalacak firma sayısı üst limitinin kaldırılması tarafımızca kesinlikle uygun karşılanmamaktadır. 

İlgi yazınızın ekinde yer alan “Gerekçe” kısmında özellikle Avrupa Birliği’nde kullanılan satın alma 

yöntemlerine atıfta bulunulmaktadır. Teknik müşavirlik hizmetlerinin satın alınmasına yönelik usuller, 

başta AB ülkeleri olmak üzere tüm gelişmiş ülkelerde benzer kriterler içermektedir. Bu kriterlerin 

başında ise kalite odaklı ve iki aşamalı seçim sistemleri gelmektedir. Ön yeterlik aşamasından geçen ve 

kısa listeye kalan firmalar ikinci aşama için, önemli bir emek ve zaman harcayarak işe yönelik yaklaşım 

metodolojisi, iş planı, personel çizelgesi ve çalıştırılması öngörülen personele ait özgeçmişlerini 

hazırlayarak İşveren’e sunarlar. İşveren de, hazırlanmış bu teknik teklifleri değerlendirmek üzere, yine 

çok kıymetli emek ve zamanını harcayarak değerlendirme yapmaktadır. Gerek firmaların, gerekse 

işverenlerin bu kıymetli emek ve zamanlarını en uygun ölçüde kullanabilmeleri maksadıyla kısa-listeler 

belli rakamda firmadan oluşmak üzere sınırlandırılır. Bu üst sınır rakam AB işlerinde 8 (sekiz) iken, Dünya 

Bankası’nda 6 (altı) dır.  

Türk teknik müşavirlik sektörü için önemli bir kazanım olan Danışmanlık Hizmet Alımları’na ilişkin 

kanun ve yönetmelikte, bu sayının üst limiti 10 (on) olarak tanımlanmış olmakla birlikte, kısa listeye 

alınacak firma sayısını belirleme yetkisi İdarelere bırakılmıştır. Bununla birlikte şu ana kadarki 

uygulamalar, ihalelerin büyük kısmında sınırın 10 (on) olarak uygulandığını göstermektedir, yani 

İdareler kanundaki üst limiti uygulamaktadırlar. Söz konusu eşik değerin kaldırılması halinde, İdarelerin 

de kısa listeye herhangi bir sınırlama getirmeden ihalelerini gerçekleştirmeleri muhtemeldir. Bu durum 

kalite esaslı, iki aşamalı ihale sisteminin ruhuna tamamen aykırıdır. Yönetmeliğin bu şekilde 

uygulanması halinde hem ihale hazırlıkları için firmalar tarafından harcanacak bir zaman ve emek kaybı 

oluşacak, hem de bir taraftan ihale süreçlerini hızlandırma amacı güdülürken İdarelerin değerlendirme 

süreleri ister istemez uzayacaktır. Bunun maalesef istemeyen bir başka sonucu da teknik teklif 

değerlendirmelerinin arzu edilen özen ve detayda yapılamamasından kaynaklı, kalite odaklı seçimden 

uzaklaşılması olacaktır. 
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Rekabetin artırılması gerekçesi ile ilgili olarak; mevcut kanun ve yönetmeliklerin uygulaması ile 

İdarelerce getirilebilecek bazı kısıt ve puanlamalar kısa listelere sürekli olarak aynı firmaların girmesini 

engelleyebilmektedir. Örneğin KGM tarafından kullanılan değerlendirme usullerine göre; elinde 

personel kapasitesine göre belli sayıda işin üzerinde devam eden işi olan firmalara ceza puanı verilerek  

 

onların yeni işlerde kısa listeye kalmalarının önüne geçilmekte, farklı firmalara şans tanınması 

sağlanmaktadır. Buna benzer yöntemler ile rekabetin artırılması ve farklı firmaların kısa listelere 

kalması sağlanabilir. 

Teknik müşavirlik hizmetleri alımlarında kısa listeye alınacak firma sayısı üst limitinin kaldırılması, 

Birliğimiz tarafından bu kanun değişikliği paketi içerisinde yer alan en sıkıntılı husus olarak 

değerlendirilmektedir ve yürürlüğe girmesi halinde, teknik müşavirlik hizmetlerinin satın alınmasında 

halen kullanılmakta olan kalite odaklı seçimin pratikte ortadan kalkması sonucunu doğuracağı 

düşünülmektedir. 

 

İlgi yazınız ekinde tarafımıza iletilmiş kanun değişikliklerine yönelik olarak en kritik ve de önemli 

gördüğümüz hususlara ilişkin görüşlerimiz yukarıda verilmiştir. Kanun hazırlama sürecinde Birliğimizin 

de görüşlerine başvurmak suretiyle göstermiş olduğunuz güven ve teveccüh için teşekkür eder, ilgi 

yazınızda belirtildiği şekilde planlanacak sizler ile bu hususlardaki görüşlerimizi detaylı olarak görüşmek 

ve de sorularınıza cevap verme imkanı olacak çevrimiçi toplantı için tarafınızca belirlenecek tarihi 

beklemekte olduğumuzu bu vesile ile hatırlatmak isteriz. 

 

 

 

  


