Sayın Müsteşarım,
Sayın Genel Müdürlerim,
Kamu İdarelerinin değerli bürokratları,
Saygıdeğer katılımcılar ve meslektaşlarım,
Teknik Müşavir Mühendislik sektörümüzün ülkemizde ve yurtdışında karşılaştığı sorunları tartışmak ve
çözüm üretmek amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın düzenlediği “Teknik Müşavirlik Çalıştayı” için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mıza teşekkür ediyor, bu çalıştayın sektörümüz için yararlı ve uygulamaya
yönelik sonuçlar doğurmasını ümit ediyoruz.
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 birisidir.
İnşaat sektörü, hem yurt içi hem de yurt dışı faaliyetleri ile, ülkemizin kalkınmasında önemli bir yer
tutmaktadır.
Kalkınma Planlarımızda, insaat sektörünün en önemli paydaşlarından biri olan Teknik müşavirlik sektörünün
ihracatta başta inşaat sektörü olmak üzere pek çok sektörün öncüsü olması gerektiği vurgulanmaktadır. Zira,
bir ülkenin, gelişmesinin temel şartlarından birisi de, o ülkede gelişmiş bir teknik müşavirlik sektörünün var
olmasıdır.
Türk Müsavir Mühendis ve Mimarlar Birliği, kurulduğu 1980 yılından beri, 37 senedir Türk Teknik Müşavirlik
sektörünü yurt içinde ve yurt dışında layık olduğu seviyeye taşımak için çalışmalarını başarılı ve aralıksız
olarak sürdürmektedir.
Halen 110 üyesi, 5000 kişilik iş gücü ile yıllık yaklaşık 400 milyon dolarlık bir cirosal büyüklüğü temsil eden
Birliğimiz, Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu “FIDIC” ve Avrupa Müşavir Mühendislik Birlikleri
Federasyonu “EFCA”nın üyesi olup, her iki birliğin Türkiye’deki tek temsilcisidir.
Birliğimiz, yapısı ve amacı itibariyle meslek odalarından farklıdır ve üye sayımız sınırlıdır. Çünkü bizler teknik
müşavirliğin belli bir teknik birikim ve olgunluk seviyesinde icra edilmesi gerektiğine inanmaktayız. Temel
ilkelerimiz; bağımsızlık, kalite, dürüstlük, sürdürülebilirlik, eşit rekabet kurallarının uygulanması ve hizmetlerin
FIDIC etik kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır.
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Tabii ki faaliyetlerimiz ve amaçlarımız sadece ülkemiz ile sınırlı değildir. Firmalarımız bugüne kadar toplam
40 kadar değişik ülkede pek çok başarılı projede görev almıştır.
Son yıllarda Hükümetimiz tarafından teknik müşavirlik sektörünün geliştirilmesinin önemi sürekli
vurgulanmakta ve bu alanda gelişme sağlanması için her türlü desteğin verilmeye hazır olunduğu dile
getirilmektedir.
Ancak yurtiçinde güçlenemeyen, ayakta kalma mücadelesi veren teknik müşavirlik firmalarımızın yurtdışında
güçlü bir konuma gelmeleri ve yurtdışına açılımda öncü olmaları olanaksızdır.
Teknik müşavirlik sektörümüzün ve müşavirlik firmalarımızın yurt içerisindeki gelişimi için, Kamu İhale
Kanunu'nda ve mevzuatta değişiklikler yapılarak çözüm getirilmesi gerekli olan çeşitli sorunları vardır.
Hal böyleyken, aldığımız bazı duyumlara göre sektörümüzün bilgisi dışında hazırlanan ve Kamu İhale
Kanununda önemli bir değişiklikleri hedefleyen yeni bir tasarının, Türk Teknik Müsavirlik Sektörüne telafisi
mümkün olmayan kalıcı zararlar vereceği yolundaki endişelerimizi sizlere iletmek isterim.
Düşük fiyatlarla ihale edilen teknik müşavirlik hizmetleri nedeniyle teknik müşavirlik firmalarımızın karlılıkları
azalmakta, bu firmaların hizmet kaliteleri düşmektedir. Firmalar finansman açısından güçlü duruma
gelememekte, yenilikçiliğe, araştırma-geliştirme faaliyetlerine, iş geliştirmeye kaynak ayıramamaktadır.
Teknik müşavirlik firmalarımızın en büyük sermayesi yetişmiş uzman ve teknik eleman gücüdür.
Firmalarımız iş azlığı nedeniyle küçülmekte, yetişmiş, deneyimli, nitelikli elemanların firmalarda istihdamında
süreklilik sağlanamamaktadır. Teknik müşavirlik hizmetleri için öncelikle iç pazarda talep yaratılmalı, kamu
yatırımlarının planlama ve gerçekleşmesinde her aşamada teknik müşavir kullanılmalıdır.
Aynı zamanda, Teknik Müşavirlik firmalarımız kendi ülkemizde yabancı firmalarla haksız bir rekabet
içindedirler.
Türkiye’nin son yıllarda önemli mega projeleri hayata geçirmesi ve Avrupa ülkelerinde yaşanan kriz, Avrupa
kökenli birçok yabancı firmanın ülkemizdeki bu projelere ilgi göstermesine neden olmuştur.
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Bu durum yerel firmalarımızın Ülkemizdeki uluslararası rekabete açık projelerden iş alabilmelerini gün
geçtikçe zorlaştırmıştır. Yabancı firmaların ülkemizde firma kurdukları ve yerli firmalarımızı satın aldıkları da
dikkate alındığında, Türk sermayesi ile kurulan Türk Müşavir Mühendislik ve Mimarlık firmalarının
ülkemizdeki büyük ölçekli projelerden aldıkları payın her geçen gün daha da azaldığı gözlenmektedir.
Avrupa Birliği finansmanlı işlerde aşırı yüksek tutulan yeterlilik kriterleri nedeniyle yerli firmalarımız mağdur
edilmektedir.
Firmalarımızın kendi ülkelerinde, üstelik söz konusu projelerin çoğunun kapsamında istenilen hizmetleri
gerçekleştirebilecek bilgi, tecrübe ve insan kaynağına sahip olmalarına rağmen, herhangi bir avantaja sahip
olmamaları, tam tersine haksız rekabete maruz kalmalarının, ülkemiz müşavir mühendislik ve mimarlık
şirketleri açısından yarattığı olumsuz tablo çok net bir şekilde ortadadır.
İnşaat sektörümüzün hizmet ihracatındaki son durumuna da kısaca değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi,
inşaat sektörü, dış faktörlere karşı aşırı duyarlıdır ve küresel ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerin
başında gelmektedir. Arap Baharının süregelen olumsuz etkileri, yakın coğrafyamızdaki kaos ve iktidarsızlık,
petrol fiyatlarındaki aşırı düşüş, yaşanan Rusya krizi ve yakın zamanda bazı Avrupa ülkeleri ve Amerika
Birleşik Devletleri ile yaşadığımız politik sorunlar maalesef inşaat sektörünün yurt dışı hizmetlerinde son
yıllarda yakaladığı ivmeyi olumsuz olarak etkilemişdir. Bunun bir sonucu olarak, son üç yılda yurt dışında
üstlenilen toplam proje tutarının geçmiş yıllara göre belirgin bir şekilde azalması, sektörün ana pazarlarda
yaşadığı jeopolitik sorunlardan kaynaklanmaktadır.
Sonuç olarak Dünyada küresel ekonomik krizin etkisinin giderek daha fazla hissedildiği; ülkemizin birliğini ve
bütünlüğünü hedef alan tehditlerin ve tırmanmakta olan bölgesel sorunların etkisiyle dış pazarlarımızın
daraldığı, ekonomimizin lokomotifi olan inşaat sektörümüzün yurt dışı hedeflerine ulaşmakta zorlandığı bir
dönemdeyiz.
Uluslararası verilere göre Teknik Müşavirlik hizmetleri, girdiği bir dış pazarda kendi cirosunun 40-70 katı
ihracat artışı sağlama gücüne sahiptir. Bu durumda Türk İnsaat Sektörünün yeni pazarlar ve açılımlar için
arkasında güçlü bir ulusal Teknik Müşavirlik desteğinin olması gereklidir.
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Sonuç olarak; İnşaat sektörünün itici gücü olan teknik müşavirlik sektörümüzün sorunlarına çözüm getirmek,
müşavirlik firmalarımızın güçlü bir kurumsal yapıya ve kapasiteye sahip olmalarına ve uluslararası rekabet
güçlerinin artmasına yönelik yöntemleri birlikte değerlendireceğimiz bu Çalıştay, Türk Teknik Müşavirlik
Sektörü’nün geleceğini ve hedeflerini belirlemesi açısından çok önemlidir. Bu çalıstay sonuçlarının, sadece
raporlanmakla kalmaması, hiç vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi Türk İnşaaat ve Teknik Müşavirlik
Sektörü açısından kaçınılmazdır.
Konuşmama son verirken, Çalıştayın düzenlenmesini sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanımıza,
Müsteşarımıza ve Müsteşar Yardımcılarımıza, başta Yapı İşleri Genel Müdürümüz olmak üzere tüm Genel
Müdürlere, Genel Müdür Yardımcılarına ve Bakanlık elemanlarına, Çalıştaya katılan tüm kamu ve özel
sektör kuruluşları temsilcilerine, değerli bürokratlara, akademisyenlere ve çalıştayda görev alan tüm
meslektaşlarımıza teşekkür eder, Çalıştay’ın teknik müşavirlik sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmasını
diler, saygılarımı sunarım.
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