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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Ülkemizin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin ortaya konacağı 11. Kalkınma Planı 

çalışmaları çerçevesinde İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik 

Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarını tamamlamıştır. Komisyon toplantılarının ilk 

aşaması 25-26 Aralık 2017 tarihlerinde, ikinci aşaması ise 17-18 Ocak 2018 tarihlerinde 

gerçekleştirilmiş, bu çalışmalar esnasında ve sonrasında Komisyon üyelerinden alınan 

görüşler bir rapor haline getirilmiştir. Raporda sektörün genel görünümünün yanısıra, çeşitli 

bileşenleri ile ilgili bölümler yer almakta, bu bileşenlerin sorunları ve çözüm önerilerine yer 

verilmektedir. Sorunların çözümüne yönelik analizlerin ışığında 11. Kalkınma Planı dönemi 

için politika ve strateji önerileri oluşturulmaktadır. 

İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisi içerisinde ötedenberi sahip olduğu önem artarak 

devam etmektedir. Artan nüfus, hızlı büyüme ve gelir seviyesindeki yükselme, nitelikt alt-üst 

yapı ve konut ihtiyacını belirginleştirmiş, inşaat sektörü ise bu ihtiyaçların giderilmesinde 

kritik bir rol üstlenmiştir. Bunun yanında sektör, inişli çıkışlı bir seyir izleyen ve çeşitli 

belirsizlik unsurları barındıran küresel ekonomik koşullardan da önemli oranda etkilenmiş, 

sektörün büyüme oranları yıllar itibarı ile belirgin değişkenlikler göstermiştir. İnşaat 

harcamaları, sektör istihdamı, güven endeksi ve konut satışı gibi parametreler de bu 

gelişmelerden etkilenmiştir.  

Sektörün önemli bileşenlerinden olan taahhüt sektörünün kamu ihale mevzuatı, hakediş 

düzenlemeleri, kalifiye eleman temini ve inşaat müteahhitliği tanımının ve sınırlandırmasının 

olmaması hususlarında, ayrıca sektörde merkezi bir koordinasyon biriminin olmaması 

sebebiyle yaşadığı sorunlara yer verilmiş ve bu konularda öneriler getirilmiştir. Sektörün bir 

diğer önemli bileşeni olan teknik müşavirlik hizmetleri sektörüne de Raporda yer ayrılmış, 

yüksek katma değer potansiyeli dolayısıyla bu sektör özellikle derinlemesine irdelenmiş ve 

öneriler getirilmiştir. Teknik müşavirlik sektörü ile ilgili olarak özellikle firmaların arzulanan 

kritik büyüklüğe ulaşamaması, insan kaynaklarındaki yetersizlikler, ihale mevzuatından 

kaynaklanan sorunlar ve haksız rekabet konuları ön plana çıkmıştır.  

Ülkemizin büyük bir bölümünün deprem bölgesinde yer alması dolayısıyla yapı 

denetimi konusu da özellikle ele alınmıştır. Yapı denetiminin ülke genelinde etkin bir şekilde 

uygulanabilmesi için bugüne kadar yapılan çalışmalar, yaşanan sorunlar ve çözüme yönelik 

öneriler tartışılmıştır. Bu kapsamda, Yapı Denetim Sisteminin ülke geneline 
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yaygınlaştırılması ve bu doğrultuda ulusal yapı denetim sistemi yazılımının yenilenmesi, 

laboratuvar ve yapı denetim kuruluşlarının denetimi gibi konulara Rapor’da yer verilmiştir.  

Sektör yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri aracılığıyla da hizmet 

ihracı yapmakta ve bu hizmetler, başta döviz girdisi ve bilgi-teknoloji transferi olmak üzere 

önemli faydalar sağlamaktadır. Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinde; 

sektörün öncelikle iç piyasada güçlenmesinin temin edilmesi, mevcut geleneksel pazarların 

yanısıra diğer pazarlara da erişimin sağlanması, firmalarımızın teknoloji yoğun ve yüksek 

katma değerli projelere yönelmesi, teknik ve finansal kapasitesi yüksek üçüncü ülkelerle 

işbirliği yapılması, firmalarımızın kurumsal kapasite ve ölçeklerinin geliştirilmesi, sektörün 

dünyada geldiği konuma ilişkin daha fazla farkındalık yaratılması ve tanıtımının sağlanması, 

finansmana erişim konusunda yenilikçi çalışmalar yapılması ve proje üstlenilecek ülkelerle 

yasal altyapının tamamlanması konuları ön plana çıkmıştır.  

İnşaat malzemesi sektörü, Türkiye’nin dünya çapında rekabet edebildiği sektörler 

arasında bulunmakta ve dünya ihracat sıralamasında ilk 10 içinde yer almaktadır. Bu 

bakımdan, inşaat malzemesi sektörü ülkemiz için stratejik bir öneme sahiptir. 2017 yılında 

16,4 milyar dolar ihracat yapan sektörün ülkemiz cari açığına katkısı yüzde 183 olmuştur. Bu 

çerçevede, sektörün sürdürülebilirlik prensipleri kapsamında ve AB’ye üyelik sürecinde 

gerçekleştirmesi gerekenler, yapı malzemeleri regulasyonu, Avrupa standartlarına adaptasyon 

ve CO2 emisyonlarının sınırlandırılması gibi konulara Rapor’da yer verilmiştir.  

İnşaat sektörünün en önemli girdisi insan kaynağıdır. Bu kaynağın kritik bileşenini ise 

mühendislik ve mimarlık oluşturmaktadır. Bunun yanında, ülkemizde mühendislik ve 

mimarlık eğitiminde geliştirilmesi gereken alanlar da bulunmaktadır. Özellikle eğitim 

kalitesinin artırılması, teori-pratik dengesinin kurulması, üniversite-sektör işbirliğinin 

geliştirilmesi ve öğretim üyesi açığının kapatılması konuları önemini korumaktadır.  

Ulusal ve uluslararası rekabet ortamının geldiği noktada, inşaat sektörünün gelişimini ve 

önemini devam ettirebilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine özel önem vermesi 

gerekmektedir. Özellikle Bina Bilgi Modellemesi (Building Information Modelling-BİM) 

yaklaşımının en kısa zamanda ülkemizde yerleştirilmesi ihtiyacı belirgin bir biçimde ortaya 

çıkmaktadır. Uzun vadeli kalkınma vizyonunda, inşaat sektöründe Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili 

stratejik beklenti; inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların, küresel rekabet ortamında, 
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sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine ilişkin tehditleri karşılayabilecek biçimde bilgi ve 

teknoloji üstünlüklerine dayalı avantaj sağlayabilmesidir.  

İnşaat sektöründe yaşanan iş kazaları dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemiz 

için de büyük sorun teşkil etmektedir. İstatistiklere göre inşaat sektörü ülkemizde en çok iş 

kazasının yaşandığı sektörlerden biridir. İnşaat sektöründe iş kazalarını azaltmak için, 

standartlara uygun olmayan iş ekipmanı kullanımının engellenmesi, gelişmiş ülkelerde yapı 

sektöründe kullanılan ve iş kazalarının önlenmesine fayda sağlayacak iş ekipmanlarının 

ülkemizde de üretiminin ve standartlara uygunluğunun belgelendirilmesi, inşaat, tesisat ve 

elektrik birim fiyat, analiz ve tariflerinde ilgili pozların, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 

eklemeler yapılarak güncellenmesi ve inşaat mühendisliği lisans eğitim müfredatında iş 

sağlığı ve güvenliği derslerinin içeriğinin eklenmesi faydalı olacaktır.  

Sektörün geneli ve destekleyici alt sektörleri ile ilgili olarak yapılan analiz ve tespitler 

sonrasında 12 adet stratejik bileşen belirlenmiş ve her bir bileşen için hedef, strateji, tedbir ve 

öncelikler oluşturulmuştur. Bu bileşenler,  

1. Eğitim,  

2. Teknik Müşavirlik Hizmetleri,  

3. Rekabet Ortamı,  

4. Hizmet Çeşitliliği ve İşbirliği,  

5. Yurt Dışına Atılım,  

6. Kullanıcı Odaklı ve Sürdürülebilir Yapılı Çevre,  

7. İş Sağlığı ve Güvenliği,  

8. İnovasyon ve Ar-Ge,  

9. Koordinasyon,  

10. Yapı Malzemeleri,  

11. Finansman ve Sigorta,  

12. Sorumluluk ve İhtilafların Çözümü   

olarak belirlenmiştir.    

Söz konusu stratejik bileşenlerin altında ise bu kapsamda atılması gereken adımları 

politika karar hiyerarşisi çerçevesinde tanımlayan hedef, strateji, tedbir ve öncelikler yer 

almaktadır. Oluşturulan hedef, strateji ve tedbirler, Sektörün 11. Kalkınma Planı döneminde 

izleyeceği yola ışık tutacaktır.   
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1. GİRİŞ 

11.Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik 

Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarını tamamlanmıştır. 

Özel İhtisas Komisyonu toplantılarının birinci aşaması 25-26 Aralık 2017 tarihlerinde, ikinci 

aşaması ise 17-18 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılmış, bu çalışmalar süresince ve 

çalışmalar sonrasında Komisyon üyelerinin görüşleri alınarak rapor haline getirilmiştir. 

Raporda mevcut durum analizi, sektörün GZFT analizi, plan dönemi perspektifi ve sonuç ve 

genel değerlendirme kısımlarına yer verilmiştir. 

Mevcut durum analizinde genel görünüme odaklanılmış, ekonominin genel büyüme 

oranları, sektördeki büyüme oranları ve küresel ekonomik durumdan bahsedilmiştir. İnşaat 

sektörünün genel durumu, İnşaat Sektörü ve GSYİH, İnşaat Harcamaları, İnşaat Sektöründe 

İstihdam, İnşaat Sektöründe Güven Endeksi ve Konut Satışları başlıkları altında sayısal 

verilerle değerlendirilmiş ve çeşitli analizler yapılmıştır. Bir diğer önemli sektör olan Taahhüt 

Sektörüne, Yapı İşlerinde Kamu İhale ve Sözleşmelerinde Mevcut Durum, Karşılaşılan 

Sorunlar ve Öneriler, Noter, Harç ve Damga Vergisi Ödemeleri, Hakediş Düzenlemelerine 

Ait Yasal Düzenlemeler, Kalifiye Eleman Sıkıntısı, İnşaat Müteahhitliği Tanımının ve 

Sınırlandırmasının Olmaması başlıkları altında analiz edilerek değinilmiş, bu konularda 

mevcut durum hakkında sayısal verilerle desteklenerek çeşitli analizler yapılmış ve bu 

analizler sonucunda önerilere yer verilmiştir.  

İnşaat sektörü açısından kritik öneme sahip olan Teknik Müşavirlik Hizmetleri Sektörü 

kapsadığı konular bakımından değerlendirilmiş, temel faaliyetlerinden bahsedilmiş, 

Türkiye’deki Teknik Müşavirlik Hizmetlerinin mevcut durumu analiz edilmiş ve çeşitli 

önerilerde bulunulmuştur. Teknik müşavirlik sektörünün yurtiçi yapısal sorunlarından 

firmaların arzulanan büyüklüğe ulaşamaması, haksız rekabet ve insan kaynaklarındaki 

yetersizlik gibi sorunlara değinilmiş ve bu sorunlar için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Yapı 

denetimi konusu detaylı bir şekilde analiz edilmiş ve yapı denetimindeki hedeflerden 

bahsedilmiştir. Hedefe Yönelik Faaliyetler başlığı altında hedefe yönelik olarak yapılması 

gerekenler anlatılmış ayrıca hedeflerle bağlantılı olarak performans göstergelerine yer 

verilmiştir.  

Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetlerindeki mevcut durum sayısal 

verilerle incelenmiş, çeşitli önerilerde bulunulmuş ve atılması gereken adımlar 8 madde 
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halinde sıralanmıştır. Yol/Asfalt Sektörü ve İnşaat Malzemesi sektörlerine de ayrıntılı bir 

şekilde değinilmiş, mevcut durum değerlendirmesi yapılarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.  

Mühendislik-Mimarlık Eğitimi konusunda yapılan analizler sonucunda, sorunlar tespit 

edilmeye çalışılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. İnşaat Sektöründe Belgelendirme 

konusundan Belgelendirme ve Değerlendirme Faaliyetleri, Koordinasyon Faaliyetleri, Yapı 

Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası, Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalara Dair 

Faaliyetler ve Belgelendirilen Müteahhit Sayısı konu başlıkları altında bahsedilmiştir. İnşaat 

Sektöründe Ar-Ge Faaliyetlerine de değinilmiş ve sebep-sonuca dayalı bir analiz yapılmıştır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yıllara göre çeşitli istatistiklere yer verilmiş, İş Kazaları ve 

İnşaat Sektörü, İş Kazalarının Ülke Ekonomisine Etkileri, İnşaat Sektöründe İş Kazalarını 

Azaltmak İçin Çözüm Önerileri başlıkları altında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda mevcut 

durum analizi yapılmıştır. Sektörün güçlü ve zayıf yönleri, tehditler ve fırsatlar ortaya 

konularak GZFT analizi yapılmıştır. Yapılan analizlerin ışığında, ayrı bir bölüm halinde Plan 

Dönemi Perspektifi oluşturulmuş, sektörün geneli ve alt bileşenleri ile ilgili olarak yapılan 

analiz ve tespitler sonrasında 12 adet Stratejik Bileşen belirlenmiş ve her bir bileşen için 

hedef, strateji, tedbir ve öncelikler oluşturulmuştur. Bu bileşenler; 

1. Eğitim,

2. Teknik Müşavirlik Hizmetleri,

3. Rekabet Ortamı,

4. Hizmet Çeşitliliği ve İşbirliği,

5. Yurt Dışına Atılım,

6. Kullanıcı Odaklı ve Sürdürülebilir Yapılı Çevre,

7. İş Sağlığı ve Güvenliği,

8. İnovasyon ve Ar-Ge,

9. Koordinasyon,

10. Yapı Malzemeleri,

11. Finansman ve Sigorta,

12. Sorumluluk ve İhtilafların Çözümü

olarak belirlenmiştir. 
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Bahsedilen Stratejik Bileşenlerin altında bu bileşenlerin hayata geçirilmesi için atılması 

gereken adımları politika karar hiyerarşisi çerçevesinde tanımlayan hedef, strateji, tedbir ve 

öncelikler yer almaktadır. Oluşturulan hedef, strateji ve tedbirlerin, Sektörün 11. Kalkınma 

Planı döneminde izleyeceği yola rehberlik edeceği düşünülmektedir.  
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ

2.1. Genel Görünüm1 

Küresel ekonomi son dönemde para politikalarıyla desteklenen hızlı büyüme ile 

jeopolitik risklerin baskısı altında kalan inişli çıkışlı bir yolda seyretmektedir. Küresel 

büyüme bir yandan yüzde 3.5 ile 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, artan 

siyasi riskler ve belirsizlik unsurları, küresel aktivitenin sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme 

patikasında hız kaybetmesine yol açmaktadır.  

Amerikan Merkez Bankası FED’in faiz artış politikasıyla bağlantılı olarak ABD'ye 

sermaye akışının hızlanacağı bir ortam, fon akımına mutlak ihtiyaç duyan gelişmekte olan 

ekonomiler için potansiyel negatif bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.  

Bunun karşısında, Türkiye ekonomisi ise 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 

oranında büyüme kaydetmiştir. Geçtiğimiz yıl ekonomik aktivitenin içinden geçtiği zorlu 

sürecin ardından iç talebi destekleyici yönde hayata geçirilen uygulamalar sonucu iç 

tüketimde gözlenen canlanmanın ve kamu tedbirlerinin büyüme performansını olumlu 

etkilemeye devam ettiği görülmüştür. Büyüme kompozisyonunda yatırım harcamaları ve net 

ihracatın katkısı olumlu olmuştur. Ekonomiyi destekleyici yönde hayata geçirilen 

uygulamaların olumlu etkilerinin sürmesi ve 2016 yılının aynı dönemine kıyasla baz etkisinin 

fazla olması sonucu, yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik aktivite güçlü bir tablo çizmiştir. 

Büyüme bu dönemde tüm sektörler tarafından desteklenmiştir. Turizm sektöründeki 

toparlanma eğiliminin sürmesiyle hizmetler sektörü ve sanayi sektörü büyümeye önemli katkı 

sağlamış; tarım sektörü umut verici olmuştur. İnşaat sektörü ise büyümenin geleneksel 

lokomotifi konumunu sürdürmüştür. TÜİK tarafından son döneme ilişkin açıklanan ve geçmiş 

dönemlere ilişkin revize edilen verilere göre, 2016 yılında inşaat sektörü büyümesi yüzde 5.4 

olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk iki çeyreğinde ise sektör sırasıyla yüzde 6.0 ve yüzde 

6.8 oranında büyüme göstermiş, üçüncü çeyrekte ise büyüme oranı yüzde 18,7 olmuştur.  

Büyüme verileri içinde kamu ve özel sektör inşaat yatırımları ayrımı kaldırılmış 

olduğundan, dönemsel esasta detaylı bir karşılaştırma yapmak olası değildir. Ancak yılın 

ikinci çeyreğinde büyümede kamu harcamalarının yerini yatırımların aldığı gözlenmektedir. 

Buna göre, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 2.6 artış gösteren inşaat yatırımları 2017 ikinci 

1 Bu bölüm genel olarak, Türkiye Müteahhitler Birliği 2017 Ekim ayı İnşaat Sektörü Analizi Raporu’ndan faydalanılarak 

hazırlanmıştır. 
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çeyrekte yıllık bazda yüzde 25 artışla 2013'ün ilk çeyreğinden bu yana en hızlı artışı 

kaydetmiştir. 

2018-2020 Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Türkiye 

ekonomisinin bu dönem boyunca her yıl yüzde 5.5 büyüyeceği varsayılan OVP'de, başta 

yatırım teşvikleri olmak üzere büyüme odaklı politikalar, yurtiçi tasarruflar ve doğrudan 

yabancı sermayenin etkili olacağı bir dönem öngörülmektedir. OVP'de vergi gelirlerinin de 

harcamaları karşılayacak şekilde arttırılması planlanmıştır. Bu kapsamda bazı vergi 

kalemlerinde artışa gidileceği açıklanmıştır.  

OVP kalemleri incelendiğinde daha çok büyüme, daha çok harcama, daha çok yatırım 

ve daha çok vergi öngörüldüğü fark edilmektedir. Plan genel olarak değerlendirildiğinde 

2018-2020 döneminde maliye politikalarının desteğiyle ekonomik büyümeye odaklanılacağı, 

genişleyici maliye politikalarından çıkışın 2020 itibariyle öngörüldüğü gözlenmektedir. 

Planda ayrıca, petrol varil fiyatlarının 55-60 ABD Doları düzeyinde seyredeceği ve döviz 

kurlarının enflasyon oranının altında artış kaydedeceği tahmin edilmektedir. Bu tahminlerin 

uluslararası siyasi gelişmelerdeki değişikliklere bağlı kalacağı tabiidir. 

2.2. İnşaat Sektörü-Genel2 

İnşaat Sektörü ve GSMH 

İnşaat sektöründe büyüme üçüncü çeyrekte hızlanmış ve 2017 yılı üçüncü çeyreğinde 

yüzde 18,7 olmuştur.  

Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyümeler yüzde 5,6 ve 5,5 olarak revize edilmiştir. 

Böylece yılın ilk dokuz ayında inşaat sektörü yüzde 9,9 büyümüştür. 2016 yılı ilk dokuz 

ayında ise inşaat sektörü yüzde 6,0 büyümüştür.  

Gayrimenkul sektöründe büyüme 2017 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 olmuştur. 

Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyümeler yüzde 1,5 ve yüzde 1,4 olarak revize edilmiştir. 

Böylece yılın ilk dokuz ayında gayrimenkul sektörü yüzde 1,5 büyümüştür.  

2 Bu bölüm genel olarak, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Aralık 2017 Raporu’ndan faydalanılarak 

hazırlanmıştır.  
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Şekil 1: İnşaat Sektöründe Çeyrek Dönem Büyümeler 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

İnşaat Harcamaları 

Toplam inşaat harcamaları 2017 yılı ilk dokuz ayında 392,8 milyar TL olarak 

gerçekleşmiştir. İnşaat harcamaları ilk dokuz ayda cari fiyatlarla yüzde 30,9 artmıştır.  

Türkiye İstatistik Kurumu milli gelirin hesaplamasında kullandığı yeni yöntem 

çerçevesindeki açıklamalarda toplam inşaat harcamalarına yer verirken, inşaat harcamalarının 

kamu ve özel ayrımına yer vermemiştir.  
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Şekil 2: İnşaat Harcamaları Çeyrek Dönem (Milyar TL) 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

İnşaat Sektöründe İstihdam 

İnşaat sektörü istihdamı 2017 yılı Ağustos ayı itibariyle 2,28 milyona yükselmiş ve 

rekor seviyeye ulaşmıştır. İnşaat sektörü istihdamı Eylül ayında ise 2,23 milyon olarak 

gerçeklemiş ve rekor seviyeye oldukça yakın kalmıştır. İnşaat sektöründeki bu istihdam 

seviyesi inşaat faaliyetlerinin de yüksek gerçekleşmekte olduğunu göstermektedir. Üçüncü 

çeyrekte inşaat sektörünün üretim tarafında yüksek bir performans sağladığı görülmektedir. 

Tablo 1: Toplam İstihdam (2016-2017 Eylül)  

Ekonomik Faaliyetler 
İstihdam Bin Kişi İstihdamda Pay Yüzde 

2016 2017 2016 2017 

        Toplam 27,564 28,797 100,0 100,0 

Tarım 5,657 5,854 20,5 20,3 

Sanayi 5,260 5,421 19,1 18,8 

İnşaat 2,131 2,228 7,7 7,7 

Hizmetler 14,516 15,293 52,7 53,1 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 
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İnşaat Sektöründe Güven Endeksi 

İnşaat sektöründe güven endeksi (takvim ve mevsim etkisinden arındırılmamış endeks 

verileri) 2017 yılının ilk dört ayındaki hızlı yükseliş ardından izleyen üç ay gerilemiş, 2017 

yılının Ağustos ayında ise yeniden sınırlı ölçüde de olsa artmıştır.  

Ardından 2017 yılının Eylül ayında başlayan gerileme 2017 yılının Aralık ayında da 

devam etmiştir. Güven endeksindeki gerilemede giderek mevsimsellik etkili olmaya 

başlamıştır. Bununla birlikte konut sektörüne yönelik verilen teşviklerin bitirilmesi ve konut 

satışları tarafında başlayan gerileme de güvenin azalmasına yol açmıştır.  

Güven seviyesi dört aylık gerilemesine rağmen bir önceki yılın aynı ayına göre 5,2 puan 

daha yukarıda bulunmaktadır.   

Şekil 3: İnşaat Sektörü Güven Endeksi (2010=100) 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

Konut Satışları 

Konut satışları 2017 Temmuz-Eylül döneminde çok yüksek bir artış göstermiş, 

desteklerin kesilmesi ile birlikte Ekim ayında yüzde 5,7 gerilemiştir. 2017 Kasım ayında da 

konut satışlarında gerileme sürmüştür. 2017 yılının Kasım ayında konut satışları bir önceki 

yılın Kasım ayına göre yüzde 7,5 düşerek 122.732 adet olmuştur. Ancak gerilemeye rağmen 

satışlar yine de göreceli olarak yüksek gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk 11 ayında ise konut 

satışları bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artmış ve 1.277.062 adede ulaşmıştır. 

60

65

70

75

80

85

90

95

100

M
A

Y
IS

H
A

Zİ
R

A
N

TE
M

M
U

Z
A

Ğ
U

ST
O

S
EY

LÜ
L

EK
İM

K
A

SI
M

A
R

A
LI

K
2

01
4 

O
C

A
K

ŞU
B

A
T

M
A

R
T

N
İS

A
N

M
A

Y
IS

H
A

Zİ
R

A
N

TE
M

M
U

Z
A

Ğ
U

ST
O

S
EY

LÜ
L

EK
İM

K
A

SI
M

A
R

A
LI

K
2

01
5 

O
C

A
K

ŞU
B

A
T

M
A

R
T

N
İS

A
N

M
A

Y
IS

H
A

Zİ
R

A
N

TE
M

M
U

Z
A

Ğ
U

ST
O

S
EY

LÜ
L

EK
İM

K
A

SI
M

A
R

A
LI

K
2

01
6 

O
C

A
K

ŞU
B

A
T

M
A

R
T

N
İS

A
N

M
A

Y
IS

H
A

Zİ
R

A
N

TE
M

M
U

Z
A

Ğ
U

ST
O

S
EY

LÜ
L

EK
İM

K
A

SI
M

A
R

A
LI

K
2

0
1

7 
O

C
A

K
ŞU

B
A

T
M

A
R

T
N

İS
A

N
M

A
Y

IS
H

A
Zİ

R
A

N
TE

M
M

U
Z

A
Ğ

U
ST

O
S

EY
LÜ

L
EK

İM
K

A
SI

M
A

R
A

LI
K

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVENİ 



9 
 

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2017 yılının Kasım ayında bir önceki 

yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 gerilemiş ve 59.354 adet olmuştur. Ancak 2017 yılının Kasım 

ayında 2017 yılının Ekim ayına göre daha çok birinci el konut satışı gerçekleşmiştir.  

Tablo 2: Aylık Konut Satışları 

DÖNEM 2016 2017 2017-2016 DEĞİŞİM 

(yüzde ) 

OCAK 84.556 95.389 + 12,8 

ŞUBAT 101.703 101.468 -0,2 

MART 117.205 128.923 +10,0 

NİSAN 106.348 114.446 + 7,6 

MAYIS 114.800 116.558 +1,5 

HAZİRAN 106.187 97.579 -8,1 

TEMMUZ 81.343 115.869 +42,4 

AĞUSTOS 114.751 120.918 +5,4 

EYLÜL 108.918 140.298 +28,8 

EKİM 130.274 122.882 -5,7 

KASIM 132.665 122.732 -7,5 

ARALIK 142.713   

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

 

Birinci el konut satışları 2017 Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı 

dönemine göre yüzde 5,9 artarak 593.037 adet olmuştur. İkinci el konut satışları ise yüzde 7,0 

artarak 683.305 adet olarak gerçekleşmiştir.  

İlk ve ikinci el satışlar 2017 yılının Kasım ayında gerilemesine rağmen göreceli yüksek 

gerçekleşmiştir.   
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Tablo 3: Konut Satışlarının Dağılımı 

DÖNEM TOPLAM BİRİNCİ EL İKİNCİ EL 

2016 

OCAK-KASIM 
1.198.740 559.894 638.846 

2017 

OCAK-KASIM  
1.276.342 593.037 683.305 

YÜZDE DEĞİŞİM 

2016/2017 
+6,5 +5,9 +7,0

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları 2017 yılının Kasım ayında bir önceki yılın 

aynı ayına göre yüzde 23,9 oranında düşerek 37.250 adet olmuştur. Kasım ayında toplam 

konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30,4 olarak gerçekleşmiş ve ilk aylara göre 

düşük kalmıştır.   

İpotekli satışlar 2017 yılının ilk on bir ayında ise yüzde 9,6 artmış ve 439.070 adet 

olmuştur. Diğer satışlar ise aynı dönemde yüzde 4,9 yükselmiş ve 837.272 adet olarak 

gerçekleşmiştir.  

Tablo 4: Konut Satışlarının Dağılımı 

DÖNEM TOPLAM 
İPOTEKLİ 

SATIŞLAR 
DİĞER SATIŞLAR 

2016 

OCAK-KASIM 
1.198.740 400.432 798.308 

2017 

OCAK-KASIM 
1.276.342 439.070 837.272 

YÜZDE  DEĞİŞİM 

2016/2017 
+6,5 +9,6 +4,9

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 



11 
 

2.3. Taahhüt Sektörü 

Yapım İşlerinde Kamu İhale ve Sözleşmelerinde Mevcut Durum 

Projelerin sözleşme bedelleri, ortalama olarak, idareler tarafından belirlenen yaklaşık 

maliyetin yüzde 70’i düzeyinde gerçekleşmektedir.  

Bu fiyatlarla alınan ihalelerin yapımında genellikle iş tamamlanmadan sözleşme 

bedeline ulaşılmakta ve yüzde 20 keşif artışı ile eksik kalan imalatların tamamlanamayacağı 

anlaşıldığından işler tasfiye edilmekte ve ikmal işleri olarak yeniden ihale edilmektedir. 

Sonuçta işin toplam bedeli başlangıçta belirlenen yaklaşık maliyetin 1,5-2 katına 

ulaşabilmektedir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde, fiyatın yanı sıra fiyat dışı 

faktörler de dikkate alınmaktadır. Ancak uygulamada fiyat dışı faktör yine fiyatla 

değerlendirilmektedir.  

Sektörde müteahhitler benzer iş deneyimi olarak kendi yaptığı işlere ait iş bitirme 

belgelerini veya iş yönetim ve denetim belgelerini kullanmaktadır. Yapılan işten yüklenici bir 

deneyim belgesi alırken işi denetleyen ve yönetenler de belge almaktadır. 

Yapım işlerinde genellikle açık ihale usulü tercih edilmekle birlikte belli istekliler arası 

ihale usulü de kullanılmaktadır. Belli istekliler arası ihalelerde yeterlik kriterleri açık ihalelere 

göre yüksek olduğundan çok az sayıda firma ihaleye katılabilmekte/yeterlik alabilmektedir.  

Bitüm, çimento ve demir gibi ana inşaat malzeme fiyatlarının, işin yapımı sırasında 

sürekli artışı ve verilen fiyat farklarının yetersizliği sözleşme fiyatlarıyla işin yapılmasını 

imkansız hale getirebilmekte, fiyat artışları sözleşmede fiyat farkına esas olan ÜFE değerleri 

veya fiyat endeksleri ile karşılanamayacak boyuta ulaşabilmektedir.  

İhalelerde aynı hâkim etki altında olan müteşebbislerin aynı ihaleye teklif vermesi 

giderek yaygınlaşmıştır.  

Yapım işlerinde özellikle yetersiz projeler nedeniyle iş kalemi miktarları değişmekte ve 

yeni iş kalemleri eklenmektedir. İş kalemi miktarının değişiminde, verilen bir formül ile teklif 

birim fiyatlarda indirim yapılmaktadır. Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespitinde ise 

genel tenzilat uygulaması yapıldığında tarafların anlaşması güçleşmektedir.  

Ancak, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22nci maddesinde bu konuda ayrıntılı bir 

düzenleme olup, genel tenzilat uygulaması bu yöntemler arasında bulunmamaktadır. Gerek 

Yüksek Fen Kurulu gerekse Sayıştay, kararlarında, ihale dokümanında bu yönde bir 

düzenleme olmadığı sürece genel tenzilat uygulamasını uygun bulmamaktadır.  
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Yapımı tamamlanmış kesimlerin kısmi geçici kabulü yapılmadan hizmete alınması 

halinde bakım süreleri sözleşmede belirtilen sürenin çok üzerinde olmaktadır. Bu durumda 

yüklenici hizmete açılan kesimlerde yeniden yapım dâhil büyük maliyetli işler yapmak ve 

uzun süre sigorta pirimi ödemek zorunda kalmaktadır. 

Mücbir sebepler veya idarelerden kaynaklanan nedenlerle sözleşmesinde verilen sürede 

tamamlanamayan işlerde verilen süre uzatımlarında fiyat farkı verilmemesi veya fiyat farkı 

verilmesine rağmen fiyat farklarının artan maliyetleri karşılamaması sonucu işler yapılamaz 

duruma gelebilmekte ve sözleşmeler fesh edilebilmektedir. 

Yapım işlerinde kullanılacak malzeme, makine ve ekipmanlara yerli malı olma şartı 

getirilmiştir. Bu kapsamda, halen üzerinde çalışmaları devam eden yerli malı olması şartı 

getirilen malzeme,  makine ve donanım listesi yakın zamanda yayınlanacaktır.  

Kamu İhale Kanunu ve ilgili alt mevzuat yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sektörün 

görüş ve önerileri de dikkate alınarak çok sayıda değişiklik yapılarak daha iyi bir ihale 

mevzuatı sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır.  

İnşaat sektörüne özel ayrı bir “Yapım İşleri İhale Kanunu” düzenlenmesi hususu 

paydaşlar ile beraber değerlendirilmelidir. Bütüncül bir bakış açısı ile her türlü yapım işinin 

kurallarının gerçekçi bir şekilde oluşturulması ihtiyacı olduğu sektör temsilcileri tarafından 

dile getirilmektedir.  

İnşaat sektörünün çok yönlü sorunlar yaşamakta olduğu dikkate alındığında, yüksek 

düzeyli koordinasyon ihtiyacının çözümü için bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğu ifade 

edilmektedir.  

Karşılaşılan sorunlar ve öneriler 

Sektörde kamu yatırımlarına ilişkin yapım işi ihale ve sözleşmelerinde gerek 

mevzuattan ve gerekse uygulamadan kaynaklanan birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu 

sorunlara ilişkin sektörün önerileri aşağıda özetlenmiştir: 

 İhale usulleri - Açık ihale/Pazarlık usulü/Belli istekliler arası ihale: Sektörde çok sayıda

firma yer aldığından kapasitenin adil ve dengeli bir şekilde kullanılması için, özel teknik

gerektiren projeler hariç genel olarak açık ihale usulünün uygulanarak iyi bir rekabet

ortamının sağlanması. Yeterlik kıstasları çok farklı olan açık veya belli istekliler arası

ihale usulünden hangisinin kullanılacağı hususuna açıklık getirmek üzere yapılacak işin
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niteliği ve niceliğine bağlı olarak kriterlerin belirtilmesi. Pazarlık usulü ile ihale 

yönteminin kanunda belirtilen istisnai durumlar haricinde kullanılmaması. 

 Yaklaşık maliyet: Projelerin planlamasının yapılmasında proje ve ihale süreçlerinde 

kullanılan yaklaşık maliyetin doğru olarak belirlenmesi ve gizliliğinin kaldırılması 

konusunun tartışılması,  

 Altyapı işlerinde proje: Yapım işlerinde en az kesin proje ile ihale edilme şartının 

aranması, 

 İş deneyim belgeleri: Bir işten alınan iş denetim ve yönetim belgelerinin toplamının 

müteahhidin aldığı deneyim belgesi tutarını geçmemesi ve bu belge ile firmanın yüzde 

50’den fazla ortağı olan belge sahibinin müteahhitten istenen sorumlulukları alması, 

 Tekliflerin değerlendirilmesi: Haksız rekabete, eksik imalatlara, fesihlere ve kalitesiz 

inşaatlara neden olan aşırı düşük tekliflerin önlenmesi için; 

- Sınır değer altındaki aşırı düşük tekliflerin açıklama istenilmeksizin reddedilmesi,  

- Ana inşaat malzemelerine rayiç fiyatın altında kabul edilebilir bir orandan daha 

düşük verilen tekliflerin kabul edilmemesi,  

- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışı faktör olarak, 

birim fiyatların teklif içindeki uyumunun yanısıra yüklenicinin iş hacmi, yaptığı 

işlerdeki performansı, idari ve teknik kadrosu, makina ve ekipman durumu, sahip 

olduğu kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi sertifikalarının esas 

alınarak yüklenicin kurumsallaşmış yapısının belirlenmesi ve puanlandırılması. 

- İhalelerde piyasa değerlerine yakın tekliflerin değerlendirileceği bir yöntemin 

tespit edilmesi,  

- "Uyumsuz yapılı teklif" tanımının yapılması ve kriterlerin belirlenmesi. 

 Kefalet teminatı: Aşırı düşük teklif veren istekli için performans teminatı içeren kefalet 

teminatı şartının getirilmesi ve gerekli altyapının hazırlanması  

 Hakim etki: Adil bir rekabet ortamı için mevzuatta Hakim Etki tanımının yapılarak 

isteklilerin Rekabet Kurulundan alacakları izin ile ihaleye katılmaları şeklinde bir 

düzenlemenin yapılması  

 Fiyat farkı uygulamaları:   

- Fiyat farkı formülünde (F = An x B x ( Pn - 1 ) ) yer alan B katsayısıyla (0,90) 

saptanan fiyat farkına yüzde 10'luk tenzilatın uygulanmaması, 
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- Fiyat farkı hesaplamasına esas olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık

yayımlanan bileşik endeksler yerine doğrudan ilişkili olan alt endeksin esas

alınması,

- Her işte fiyat farkının yapılacak işin özelliğine bağlı olarak malzeme, işçilik,

makine ve teçhizatın ağırlık oranlarının belirlenmesinin zorunlu olması

 İş kalemi miktarının değişmesi ve sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti:

- İş kalemi miktarının artması halinde ihalede verilen mevcut birim fiyatların revize

edilmeden aynen uygulanması,

- Yeni tespit edilen fiyatlara ihale tenzilatının uygulanmaması ve yeni fiyat tespiti

konusunun kesin hükümlere bağlanması,

 Süre uzatımı:

- Mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı sonucu fiyat

farkı verilmemesi veya verilen fiyat farkının reel fiyat artışlarını karşılamaması

durumunda tarafların karşılıklı anlaşma yolu ile işin feshi yerine tasfiyeye

gidilmesinin sağlanması,

- Süre uzatımı içerisindeki uygulama sürecinde genel giderlerin karşılanmasının

sağlanması,

 Geçici kabul/ kesin kabul:

- Yapım işinin hizmete açılması için geçici kısmi kabulünün yapılması ve

sözleşmesinde belirtilen bakım süresinden sonra da kısmi kesin kabulün zorunlu

olması,

- Kısmi geçici kabulü gerçekleştirilmemiş olan yapım işlerinin İdaresi tarafından

hizmete alınması halinde inşaat sigortasının (bütün riskler), hizmete alınmış

bölüm için sona erdirilmesi,

- Kısmi geçici kabul tarihinden kısmi kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye

ilişkin ise yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları

çerçevesinde gerçekleştirilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta

kısmi kesin kabul ile sonlandırılması,

 Yüklenicinin 15 yıllık bakım ve onarım sorumluluğu: Özellikle altyapı projelerinde 15

yıl bakım ve düzeltme sorumluluğu yapının öngörülen ömründen daha uzun bir süreye

denk gelebildiğinden, projelerde yüklenicinin bakım/onarım sorumluluk süresinin

yapının öngörülen ömrüyle tutarlı olarak belirlenmesi,
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 Yapım işlerinde yerli malı olma şartı getirilen malzeme, makine ve donanım listeleri:  

Ülkemizin yüksek inşaat hacmi ve hızı dikkate alınmalı ve bu listede yer alan malzeme, 

makine ve teçhizatın gerekli performansı sağlayacak şekilde yüksek teknolojiye sahip 

ürünler olmasına dikkat edilmelidir. 

 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere yönelik olarak itirazen şikâyetler sonucunda 

alınan Kamu İhale Kurulu kararları öncelikle Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde dava 

konusu edilmekte ve bu kararlar nihai olarak Danıştay 13ncü Dairesi nezdinde temyiz 

edilmektedir. Ancak, Kurul kararı sonrasında Ankara İdare Mahkemeleri tarafından 

verilen kararlar sonucunda sözleşmeler feshedildikten sonra Danıştay tarafından verilen 

kararlar sonrasında ise çoğunlukla Kurul kararı doğrultusunda Mahkeme kararları 

bozulmaktadır. Kamu yatırımlarının zamanında ekonomiye kazandırılması ve ihaleler 

sonucunda düzenlenen sözleşmelerin el değiştirilmesinin minimize edilerek tasfiye 

risklerinin ortadan kaldırılması bakımından, ihalelere yönelik olarak Kurul kararlarının 

doğrudan Danıştay’da dava konusu edilmesi ve burada kesinleştirilmesi gerektiği dile 

getirilmektedir.  

 İhalelerde zaman maliyetinin düşürülmesi bakımından, yeterlik sisteminin hayata 

geçirilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, Kamu İhale Kurumu ile Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü arasında bir protokol yapılmıştır. Bu proje kapsamında, yeterlik 

sürecine dahil olan isteklilerin yeterlikleri önceden değerlendirilerek EKAP üzerinden 

oluşturulan sisteme kaydedilecek ve bu veriler sistemin geçerli olduğu süre boyunca 

gerçekleştirilecek ihalelerde kullanılacaktır. Bu sayede, isteklilerin aynı belgeleri tekrar 

tekrar sunmasının önüne geçilmiş olacak, idarelerin ise aynı belgelerin incelenmesiyle 

ortaya çıkan iş yükü azaltılacaktır. Ayrıca bu süreçte çıkan uyuşmazlıklar önceden 

çözülerek, gerek rekabetin arttırılması gerekse kullanıcı kaynaklı hataların önüne 

geçilerek zaman maliyeti minimize edilecektir.  

 İhalelerin elektronik ortama taşınması amacıyla alt yapı ve mevzuat çalışmaları 

yapılacaktır. Hâlihazırda tekliflerin elektronik ortamda alındığı ve değerlendirildiği 

beyan usulünün kapsamı genişletilerek ihalelerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması 

sağlanacaktır. 

 Gerek ihale süreci gerekse ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmelerin yönetim süreci 

teknik ve hukuki bilgi gerektirmekte olup, idareler tarafından ihale ve sözleşme yönetim 
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sürecinde görevlendirilen personellerin kapasite/yetkinliklerinin geliştirilmesi gerektiği 

önerilmektedir. 

 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60. Maddesi uyarınca yalnızca

yaklaşık maliyeti eşik değerin 1/3’ünün altında olan yapım ihalelerinde aşırı düşük

firma tekliflerinin elenebilmesi imkanı bulunmaktadır. Yapım işlerinde imalat

kalitesinin yakalanabilmesi için işin büyüklüğünden bağımsız olmak üzere tüm işlerin

ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına imkân sağlayacak

düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer

İş Grupları Tebliği”ne göre A Grubu (Altyapı İşleri) işlerde yapılan işin niteliğine göre

ayrıştırma yapılırken (örneğin havalimanları, karayolları, demiryolları vb. işler ayrı

gruplarda yer almaktadır); B Grubu (Üstyapı Bina İşleri) işlerde işin niteliğinden

bağımsız olarak yalnızca nicelik bazında ayrıştırma yapılmaktadır (örneğin 25.000 m2

altındaki işler BIII olarak belirlenirken 25.000 m2 üzerindeki işler BII olarak

tanımlanmaktadır). Kamu İdarelerinin konusunda uzman firmalarla çalışabilmesi için A

Grubu işlerdeki nitelik bazlı ayrıştırmanın B Grubu işler için de yapılması gerekmekte

olup bu doğrultuda yeni bir “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” düzenlenerek

yayımlanmalıdır.

 Kamu İhale Kanununa göre yabancılar tarafından kurulan firmalar, ülkemizde faaliyete

başladığı tarihten itibaren 1 yıl sonra ihalelere katılabilmekte, yurtdışında yapmış

olduğu iş bitirmelerini kullanarak çok sayıda ve büyük ihaleler alabilmektedir.

Ön yeterlilik ve kısa liste oluşturulması aşamasında bu firmalar karşısında yerli

firmaları (ortaklarının tümü T.C. Vatandaşı olan) koruyucu bir önlem bulunmadığından,

yerli firmalar liste dışı kalmaktadır. Dolayısıyla da liste dışı kalan yerli firmaların

(ortaklarının tümü T.C. Vatandaşı olan) ihalenin 2. Aşamasında yer alan ve yerli firma

lehine kullanılan yüzde 15 fiyat avantajından faydalanmaları da mümkün olmamaktadır.

İlgili mevzuatta yerli firmaları ön yeterlilik aşamasında koruyucu önlemler alınması için

gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

 Teknik Müşavirlik ihalelerinde ön yeterlilik aşamasında firmanın tecrübe yılının Sanayi

ve Ticaret Odasına kayıt olduğu ya da kurulduğu tarih değil, ilk iş deneyim belgesindeki

sözleşme tarihinin baz alınması gerekmektedir.
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 Aynı kurumun eş zamanlı olarak yapılan birden fazla ihalesinde, ön yeterlik kısa liste 

oluşturulmasında, aynı firmaların yer alması durumunda, belirli sayının üstünde ihaleye 

başvuran firmalar için puan eksiltme yoluna gidilebilmeli, ya da kısa listenin 10 firma 

yerine 15 firmadan oluşturulması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Teknik müşavirlik hizmetleri için ihalelerde tecrübe ve uzmanlık alanı kriteri 

uygulanması, yerel deneyim tanımı yapılması, iş ortaklıklarında pilot ortağın veya 

konsorsiyumlarda koordinatör ortağın yerel firma (Ortaklarının tümü T.C. Vatandaşı 

olan)  olması şartı aranması uygun olacaktır. 

 Kamuda yatırım bütçeleri belirlenirken teknik müşavirlik hizmet bedelleri ve sürelerinin 

gerçekçi ve kaliteli hizmet almaya yönelik olarak belirlenmesi sağlanmalıdır. 

 Teknik müşavirlik işlerinde; idari şartnamelerde işin gerekliliği dışında düzenlemelere 

yer verilmemelidir. 

 Teknik Müşavirlik işlerinde; sözleşmenin yürütülmesi esnasında projeler en kısa sürede 

incelenmeli, hakediş ödemelerinde yapılan işi karşılayacak şekilde pursantaj oranları 

belirlenmeli, yapılan iş ve ödemelerin paralel olarak yürütülmesi için sözleşme ve 

eklerinde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Yurtiçinde olumsuz rekabet koşullarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak teknik 

müşavirlikle ilgili danışmanlık ve hizmet alımı ihalelerinde götürü bedel yerine birim 

fiyatlı sözleşme uygulaması yaygınlaştırılmalıdır. 

 Müşavirlik hizmetlerinde kalitenin güvence altına alınması için mesleki sorumluluk 

sigortası uygulaması zorunlu olmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Sigortanın bedeli ve 

geçerlilik süresi ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Yapım kontrollük işlerinde teknik müşavirin sorumluluğu kendi sözleşmesinde 

belirtilen hizmet bedeliyle orantılı ve sözleşme bedeliyle sınırlı olmalıdır. 

Noter, Harç ve Damga Vergisi Ödemeleri 

İhale alan müteahhitler daha işe başlamadan sözleşme aşamasında nakit olarak ödemek 

zorunda kaldıkları noter ve vergi masrafları ile şantiye kurmak, yeni makine almak için 

yapacakları harcamalar için maddi sıkıntıya girmektedirler. Sözleşme bedelinin yüzde 2-3 

oranına tekabül eden bu nakit ödemenin 5-6 taksit ile ödenmesi ya da hakedişlerden 

mahsuplaşma yoluyla taksitle kesilmesi, müteahhitleri rahatlatacak ve işlerin daha hızlı 

yapılmasının önünü açabilecektir. 
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Hakediş Düzenlemelerine ait Yasal Düzenlemeler 

Kamuya yapılan işlerin sözleşmeleri gereği, yüklenici tarafından hazırlanan aylık 

hakedişler İdare onayından sonra en geç 45 gün içerisinde ödenmek durumundadır. Ancak; 

uygulamada yaşanan gecikmeler sonrası yükleniciler, bankalardan yüksek oranlarda faiz ile 

kredi kullanmak durumunda kalmaktadır. Bu durumda oluşan ekonomik mağduriyetin 

giderilmesi hakkaniyetli olacaktır. 

Kalifiye Eleman Sıkıntısı 

Sektörde özellikle; kalite kontrol, topoğrafik hizmetler, makine bakım onarım, iş 

makinesi operatörlüğü gibi iş kollarında önemli ölçüde kalifiye eleman sıkıntısı vardır. Bu 

konuda kurumlar, meslek yüksek okulları, sendikalar tarafından mesleki uygulamalı eğitimler 

ile halihazırda üzerinde çalışılmakta olan sertifikasyon sistemi daha etkin kılınarak bu açığın 

kapatılması gerekmektedir. 

İnşaat Müteahhitliği Tanımının ve Sınırlandırmasının Olmaması 

Sektöre girişte hiçbir yasal koşul olmayıp, firma kurup belge satın alan hemen herkesin 

müteahhit olabilmesi, müteahhit sayısının hızla artmasına, iş hacimlerinin daralmasına ve aşırı 

düşük fiyat tekliflerle kar marjlarının düşmesi ile sistemde büyük firmaların varlığının zayıf 

kalmasına, sonuçta kalitenin ve milli kaynakların yok olmasına yol açmakta, diğer taraftan 

müteahhitlik imajının zedelenmesine, sektöre güvenin azalmasına ve etik değerlerin 

kaybolmasına neden olmaktadır. Bunları önlemek açısından, müteahhitlerin nicelik yerine 

niteliklerinin arttırılmasına yönelik uygun bir yasanın çıkarılması ve bu sistemle müteahhitlik 

iş kolunun yetkinleştirilmesi hedeflenmelidir.  

2.4. Teknik Müşavirlik Hizmetleri Sektörü 

Teknik müşavirler, inşaat müteahhitleri ve inşaat malzemesi üreticileri, inşaat 

sektörünün üç ana bileşenini oluşturmaktadır.  

Teknik müşavirlik sektörü, çağdaş bilgi toplumuna geçişin itici gücü olarak 

görülebilecek tüm ihtisas dallarının katkılarıyla biçimlenen bir dinamik yapı ile serbest 

rekabet ilkelerinin geçerli olduğu sosyo-ekonomik ortamda teknolojik kalkınmanın 

sorumluluğunu paylaşmak durumundadır. Bu sorumlulukta, piyasa ekonomisinin işlerliğini 

sağlayacak doğru fayda-maliyet dengelerinin kurulması, ve yenilikçiliği (inovasyonu) 
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özendiren teknolojik çözümlerle enerji ekonomisi ve çevre duyarlılığı yüksek uygun kaynak 

kullanımı önde gelmektedir.  

Teknik müşavirlik hizmetleri; teknik bilgi ve birikimi yaratıcılıkla birleştirerek, çevreye 

ve geleceğe karşı sorumluluk bilinciyle, doğal ve inşa edilmiş çevre üzerinde insan yaşamı ve 

insanlığın gelişimi için gerekli tüm yapıların ve sistemlerin oluşturulmasına yönelik olarak 

teknik ve ekonomik açıdan en uygun çözümlerin geliştirilmesini sağlayan, teknolojiye dayalı 

fikir hizmetleri içeren tüm faaliyetleri kapsamaktadır.  

Teknik Müşavirlik hizmetleri şu konuları kapsamaktadır: 

o Yatırım Planlama ve Fizibilite Çalışmaları  

o ÇED Raporları (ve diğer çevresel çalışmalar) 

o Sondaj ve Zemin Etüdleri, 

o Haritalar 

o Mimarlık/Mühendislik Tasarım Hizmetleri 

o Tasarım Kontrolluğu  

o Teknik ve İdari Şartname Hazırlanması 

o İhale Dosyası Hazırlanması 

o Teklif Değerlendirme Danışmanlığı 

o Müteahhit Seçiminde İşverene Danışmanlık 

o Mesleki Kontrollük, 

o İnşaat Kontrollüğü 

o İnşaat Yönetimi, 

o Proje Yönetimi, 

o Program Yönetimi 

o Maliyet Yönetimi, 

o Kalite Yönetimi 

o Değerlendirme Hizmetleri (finansal analiz dahil) 
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o Sürdürülebilirlik Çalışmaları

o Teknik Eğitim

o Hasar Tespiti Çalışmaları

o Risk Analizi ve Yönetimi

o İşletme ve Bakım Hizmetleri,

o İşletmeye Alma Danışmanlığı

o Ar-Ge Hizmetleri

o Sağlık ve Güvenlik Çalışmaları

o Kurumsal Geliştirme Çalışmaları

o Değer Mühendisliği

o Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları

o Hak Arama (Claim) Yönetimi,

o Sözleşme Yönetimi

o Uyuşmazlık Çözümü (DAB), Arabuluculuk, Hakemlik, Bilirkişilik

o vb. doğal ve yapılı çevre üzerinde, teknolojiye dayalı olarak verilen fikir hizmetleri

Teknik Müşavirliğin inşaat sektörümüzdeki öncü rolünün önemini 

değerlendirdiğimizde, Türkiye’de ve yurtdışında kazandıkları geniş deneyim ve birikimleriyle 

teknik müşavirlik firmalarımızın Türk inşaat sanayiinin gelişiminde önemli görevler 

üstlenmiş olduğu görülmektedir.  

Türkiye’de yaklaşık 22.000 mühendislik, mimarlık ve teknik danışmanlık firması ve bu 

firmalarda yaklaşık 85.000 personel çalışmakta olduğu ayrıca ilgili firmaların yıllık yurt içi ve 

yurt dışı toplam brüt gelirinin 4 milyar ABD Doları olduğu tahmin edilmekle beraber 

yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak yapılmış güvenilir ve detaylı bir envanter çalışması 

bulunmamaktadır. Söz konusu alanlarda periyodik olarak piyasa araştırmaları yapmak üzere 

devlet tarafından Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği’ne yetki ve mali destek 

sağlanması gerektiği düşünülmektedir.  
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Uluslararası verilere göre teknik müşavirlik hizmetleri, girdiği bir dış pazarda etkilediği 

sektörler düşünüldüğünde kendi cirosunun 75 katı ihracat artışı sağlama gücüne sahiptir.  

Uluslararası inşaat sektörü dergisi "Engineering News Record" tarafından hazırlanan 

“Dünyanın En Büyük 250 Müteahhitlik Firması” listesinde her yıl artan sayıda Türk 

müteahhitlik firmasının yer alması ve sayıca 2nci sırada olmaları hepimizi 

gururlandırmaktadır. Bunun yanı sıra, günümüzde 40’dan fazla ülkede pek çok projeye 

başarıyla imza atan teknik müşavirlik firmalarımızdan bazıları da 2010 yılından bu yana aynı 

dergi tarafından hazırlanan, firmaların kendi ülkeleri dışında yurtdışı pazarlarda elde ettikleri 

gelirlere göre sıralandıkları, “Dünyanın En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik 

Firması” listesinde sürekli olarak yer alma başarısını göstermektedir. 

Türk teknik müşavirlik firmaları 2017 yılı sonuna kadar 99 farklı ülkede 1,9 milyar 

dolara yakın 1.532 proje üstlenmişlerdir. Bu projelerin yüzde 33,9'u BDT ülkelerinde, yüzde 

21,8'i Körfez, yüzde 20,1'i Orta Doğu, yüzde 14,7'si Kuzey Afrika ülkelerinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Teknik Müşavirlik Sektörünün Yurtiçi Yapısal Sorunları 

Firmaların arzulanan kritik büyüklüğe ulaşamaması: 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının yeteri kadar Teknik Müşavir kullanmaması ve 

yatırımların her aşamasında, sürecin başından itibaren teknik müşavirlik hizmetinden 

faydalanılmaması,   

 Kamu yatırım bütçeleri belirlenirken Teknik Müşavirlik hizmet bedellerinin (tasarım ve 

inşaat kontrollük bedelleri) gerçekçi şekilde ve kaliteli hizmet almaya yönelik olarak 

hesaplanmaması. Teknik müşavirlik hizmetleri için teknik yeterlilik esaslı 

değerlendirme ve seçme sistemi oluşturulmaması, 

 Bazı müteahhitlerin teknik müşavirlik hizmetlerini en düşük fiyatlarla temin etmek 

arzusunda olmaları; kaliteyi, deneyimi, bilgi birikimini göz ardı etmeleri nedeniyle 

kaliteli hizmet veren teknik müşavirlik firmalarımızın iş alamamaları, giderek 

zayıflamaları ve yurtiçinde güçlenememeleri,  

 Aşırı düşük fiyatlar nedeniyle kar marjlarının azalması ve hizmet kalitesinin düşmesi,  

firmaların düşük kar marjlarıyla çalışmaları nedeniyle finansman açısından güçlü 

duruma gelememesi, teknik müşavirlik firmalarının yenilikçiliğe (inovasyona), 
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araştırma-geliştirme faaliyetlerine, iş geliştirmeye ve teknolojik altyapılarını 

geliştirmeye kaynak ayıramamaları, 

 Geçmişte büyük ölçekli projelerde daha çok yabancı teknik müşavirlik firmalarının

tercih edilmiş olması nedeniyle teknik müşavirlik sektörümüzün gelişiminin yeterli

düzeye ulaşamaması,

 Sözleşmelere uygulanan fiyat farklarının ihtiyacı karşılayamaması,

 Bazı ihalelerde ve bazı hizmetlerde adam-ay ve birim fiyatlı teklif alınmaması; (götürü

veya sabit bedel uygulaması hizmet kalitesini düşürebilmekte, teknik müşavirlik

firmalarının zarar etmelerine yol açabilmekte ve daha sonraki aşamalardaki çalışmaları

teknik ve finansal açıdan olumsuz şekilde etkileyebilmektedir.)

 Teknik müşavirlik hizmetlerinin kar amaçlı ticari faaliyetler olduğunun tam olarak

anlaşılamamış olması, bu bilincin yaratılamaması ve yerleştirilememesi,

 Proje yönetimi, risk yönetimi ve sözleşme yönetimi konusunda teknik müşavirlik

sektöründeki yetersizlikler ve deneyim eksikliği,

 Sektör için stratejik öncelikli araştırma-geliştirme faaliyet alanlarının belirlenmemesi

(BIM-bina bilgi modellemesi, yalın inşaat, sürdürülebilirlik, atık yönetimi vb.)

 Teknik müşavirlik sektörünün kapsamlı bir piyasa araştırması sonucu hazırlanan

ayrıntılı bir envanter çalışması olmaması,

 Dünyadaki birçok yapı denetim mekanizmalarında, tasarım ve yapı denetim faaliyetleri

aynı kuruluş tarafından yapılabildiği, ancak her projede tasarımın ve yapı denetiminin

farklı kuruluşlar tarafından üstlenilme şartının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

Ülkemizdeki uygulama kapsamında, yapı denetim şirketi ile teknik müşavirlik şirketi

arasında ayrım yapılması sektörde çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Teknik müşavirlik

firmalarının yapı denetimi alanında faaliyet gösterememeleri, bu firmalarının hizmet

alanını ve ticari faaliyetlerini kısıtlamaktadır.

(Bu konuyla ilgili olarak Komisyon üyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının aksi yönde

görüşleri olup, şu şekildedir: Müşavirlik hizmeti, TMMOB 2004 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-

Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliğinde mühendislik ve mimarlık hizmetine ait 

herhangi bir konuda bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin yapılmasına fikren katkıda 

bulunulması olarak tanımlanmışken ve müşavirlik hizmeti hakkında özel bir mevzuat veya 

imar mevzuatında herhangi bir tanımlama bulunmazken, yapı denetim kuruluşlarının kapsamı 

içinde bulunduğu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü 
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fıkrasının (ı) bendinde kuruluşlar Bakanlıktan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) aldığı izin 

belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve 

mühendislerden oluşan tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere 

yapı denetim kuruluşlarının münhasıran yapı denetim işi ile uğraşması gerekmekte olup, 

amaç objektif bir denetim sağlamaktır. Buna karşın teknik müşavirlik kuruluşları birçok 

alanda (inşaat yönetimi,  gayrimenkul değerleme hizmetleri, tasarım, danışmanlık, müelliflik 

ve bunun gibi) faaliyet göstermektedir. 

Yukarıdaki objektiflik ilkesi kapsamında, 4708 sayılı Kanun oluşturulurken yapı 

denetim kuruluşlarının ticari olarak bağımsız bir denetim yürütmeleri önceliklerden biri olup, 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un  "Yapı denetim kuruluşları ve görevleri"  

başlıklı 2 nci maddesinde,  “Yapı denetim hizmeti; yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya 

vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Yapı sahibi, yapım 

işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez.” ve "Yapı denetimi hizmet 

sözleşmeleri" başlıklı 5 nci maddesinde, “Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri yapı sahibi ile 

yapı denetim kuruluşu arasında akdedilir.” hükümleri bulunmaktadır.   

Bu kapsamda yapı denetimi hizmet sözleşmeleri, yapı sahibi veya kanuni vekili ile yapı 

denetim kuruluşları arasında akdedilmekte, yapı sahipleri yapı müteahhitlerini vekil tayin 

edememekte olup, mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere yapı sahibinin aynı zamanda 

yapı müteahhidi olması durumu hariç olmak üzere yapı denetim kuruluşu ile yapı müteahhidi 

arasında yapı denetimi hizmet bedeline ilişkin bir ticari bağ kurulmaması gerekmektedir.  

Ancak müşavirlik kuruluşları çeşitli şirketler adına inşaat yönetimi,  gayrimenkul 

değerleme hizmetleri, tasarım, danışmanlık, müelliflik ve bunun gibi sorumluluklara ilişkin 

yurt içi ve yurt dışında görevler üstlenebildikleri düşünüldüğünde, can ve mal güvenliğini 

temin için objektif denetimi ve ticari olarak bağımsız kuruluşların kurgulandığı 4708 sayılı 

Kanun, İkincil Mevzuat ve Yapı Denetim Sisteminde bu kuruluşlara yer verilmesinin ve yine 

bu kuruluşların fenni mesullük üstlenmelerinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Ayrıca yapı denetim kuruluşları proje müellifleri tarafından hazırlanan projeleri, 

yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini 

ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim 

edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum 

veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü 
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bildirmekle görevli olup, yüklenicilere tasarım hizmetleri sunacak teknik müşavirlik 

kuruluşlarının kendi projelerini denetlemek durumunda kalacakları bir sistemin kurulması 

ruhsat eki projelerin ikinci bir gözün denetiminden yoksun bırakacağı ve yine objektiflik 

açısından uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.) 

 Bedel esaslı veya sonunda bedel esaslı seçime dönüşen kalifikasyon+bedel esaslı

seçimin geçerli olması (Tasarım hizmeti dahil Teknik Müşavirlik hizmet bedellerinin,

yatırımların Ömür Boyu Maliyetlerinin (Life Cycle Cost) gelişmiş ülkelerde bile sadece

yüzde 1-2’si oranında olduğu bilinmektedir.  Türkiye’de ise bu oran yüzde 1’in oldukça

altındadır. Göreceli olarak bu kadar düşük bedellerle hizmetler veren Teknik Müşavirlik

firmalarımızın, teklif bedeli değerlendirmesiyle seçilmeleri zaten iyi durumda olmayan

sektörü daha da küçültme, inşaat kalitesini düşürme, inovasyon uygulamalarını

engelleme, kullanıcıya ve uzun vadede ülkeye zarar verme riski taşımaktadır. Bu

nedenle teknik müşavir seçiminin bedel esasına dayandırılmaması yerinde olacaktır.

Türkiye’de halen uygulanmakta olan "Kalite + Bedel" esaslı müşavir seçiminde (QCBS-

Quality & Cost Based Selection), bedel ağırlığının minimuma indirilmesi, teknik

puanların adaletli dağıtılması ve ihalelerde saydamlık sağlanması çok önemlidir.

Ayrıca, Türkiye “kalite + bedel" esaslı müşavir seçimine henüz yeni geçmişken ileri

ülkeler (ABD, Kanada, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Çin, hatta gelişmekte olan

Kolombiya) bedel teklifi alınmadan sadece teknik değerlendirme ile (QBS-Quality

Based Consultant Selection) müşavir seçimi yapmaya başlamışlardır. AB ülkeleri

Teknik Müşavirlik federasyonu EFCA da bu yolda çalışmalara başlamıştır. QBS

konusunda FIDIC’in 2011 yılında yayımladığı “QBS-Quality based Consultant

Selection” kitabında yer alan öneriler dikkate alınmalı, hatta bu kitaptan QBS

yönteminin inovasyon bağlantısı, sürdürülebilirliğe katkısı, kamu- işveren- müşavir

lehine sağladığı yararlar kamu kuruluşları ile paylaşılmalı ve bu konularda farkındalık

oluşturulmalıdır.

İnsan Kaynaklarındaki Yetersizlik 

 Yabancı dilleri hakkıyla bilen teknik eleman sayısının yetersizliği,

 Yeni teknolojileri uygulayabilecek eleman sayısının yetersizliği,

 Sahip olunan deneyimli kalifiye teknik eleman kapasitesinin devamlılığının

sağlanamaması,
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 Çok sayıda üniversite açılmasına karşın teknik eğitim kalitesinin artmaması, 

 Üniversite mezunlarının bilgi ve becerilerinin yeterliğini tespit etmekte 

kullanılabilecek bir mekanizmanın olmaması 

 İş hayatındaki gelişmişliğin göstergeleri olan bilgi-yoğun istihdam ve şirket içi eğitimin 

yeterli olmaması, eğitime yapılan harcamaların GSYİH içindeki yüzdesinin çok düşük 

olması, inovasyon ve Ar-Ge konularında çalışan kişilerin sayıca az olması,  

 Ürün ve markaya odaklanmış üniversite-sanayi araştırma işbirliğinin yetersizliği 

 Teknik müşavirlik firmalarının şirket içi eğitimlere yeterince zaman ayıramamaları, 

İhale Kanunu, Sözleşmeler Kanunu ve ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan sorunlar: 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının yeteri kadar teknik müşavir kullanmaması ve 

yatırımların her aşamasında, sürecin başından itibaren teknik müşavirlik hizmetinden 

faydalanılmaması, 

 Teknik hizmet alımlarınının, fiyat yanında teknik yeterliliğin, deneyimin ve kalitenin de 

dikkate alındığı Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliği yerine en düşük 

fiyatın belirleyici olduğu Hizmet Alımı İhaleleri Yöetmeliği kapsamında 

gerçekleştirilebilmesi, 

 Mesleki sorumluluk sigortası'nın zorunlu olmaması nedeniyle; kalitesiz hizmet veren, 

sorumluluk üstlenmeyen çok sayıda müşavirlik firmasının ihalelere katılması, 

 Teknik müşavirlik firmalarının sözleşmesel sorumlulukları kapsamında müteahhitler ile 

müteselsilen sorumlu tutulması, her kuruluşun sorumluluğunun vereceği hizmetle 

ilişkili orantılı ve sınırlı olmasının sağlanamaması,  

 Sorumlulukların ve yaptırımların tanımlandığı, yapım süreçlerinin her aşamasında etkin 

kontrol ve denetimin yapıldığı bir kalite güvence sisteminin eksikliği 

 İlgili tüm tarafların üyesi olduğu bir "Kamusal Danışma Kurulu" nun eksikliği 

nedeniyle kamusal yatırımlarda ve kamu-özel ortaklığı projelerinde kaliteli ve istenen 

amaca yönelik teknik müşavirlik hizmetlerinden yararlanılmasının gerçekleşememesi. 

 Sözleşmelerin işveren tarafından tek taraflı hazırlanması ve bu nedenle cezai şartların 

ağırlığı ve tek taraflılığı 

 Götürü bedel hizmet işlerinde hizmet bedellerinin yeterli olmaması (yapım 

yüklenicisinin yetersiz performansı, olumsuz iklim koşulları, beklenmeyen zemin 

şartları ve doğa olayları vb. nedenlerle işlerin süresinin uzaması durumunda hizmetlerde 
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bedel artışının sağlanmaması teknik müşavirlik firmalarını güç durumda bırakmaktadır. 

Bu durumlarda hizmet bedellerinde en az yüzde 20’lik artış imkanı sağlanmasının 

uygun olacağını değerlendirilmektedir.) 

 Müşavirden kaynaklanmayan, yapım yüklenicisinin performans yetersizliği nedeniyle

uzayan işler sonucunda müşavirin zarara uğraması (yapım işinin uzaması durumunda iş

bitinceye kadar müşavir firma "İş Bitirme Belgesi" veya "İş Durum Belgesi"

alamamakta, bu durum müşavir firmanın benzer işlerin ihalelerine katılmasını

engellemektedir. Bunu önlemek için örneğin müşavirin sözleşme bedelinin en az yüzde

80’ ini tamamladığı durumlarda “İş Durum Belgesi” alabilmesi ve ihalelerde benzer iş

deneyimi olarak kullanabilmesi sağlanabilir)

 Yurtiçi teknik müşavirlik hizmetlerinde vergi muafiyetleri, SGK indirimleri

uygulamasının olmaması (bu nedenle teknik müşavirlik firmaları mali sıkıntılar

yaşayabilmekte, müşavirlik sektörü gelişememektedir. Teknik müşavirlik sektörünün

güçlenmesi ve ayakta kalması için bu tür muafiyetler ve indirimlerin uygulanması

konusunda çalışmalar yapılmalıdır.)

 Proje çalışmaları sırasında gereksinim duyulan onaylar için istenen harçların sürekli

olarak artırılması ve firmaların verdikleri tekliflerde dikkate aldıkları rakamların çok

üzerine çıkması

 Kamu alımlarında yaşam boyu maliyet, sürdürülebilirlik ve toplam kalite anlayışının

eksikliği,

 Kaliteden ödün vermeden ekonomik çözümler getirmeyi amaçlayan "değer

mühendisliği" uygulamalarının kamu ve özel sektör tarafından yeteri kadar tanınmaması

ve uygulanmaması,

 Ar-Ge ve teknik müşavirlik işlerinde kalite bazlı seçimin kamu alımlarında zorunlu

olmaması,

 Araştırma-geliştirme faaliyetlerine yeterli kaynak ayrılmaması, inovasyonu destekleyici

uygulamaların olmaması,

 Yurtiçindeki rekabet koşullarının ve tedarik zincirinin inovasyon esaslı ve katma değer

sağlayacak şekilde kurgulanamaması,

 Mesleki sorumluluk sigortasının zorunlu olmaması (kaliteli hizmet veren firmalarla

kalitesiz hizmet veren firmaların ayrımında zorluk yaşanması. Bunun çözümü için

teknik müşavirlik firmalarına sertifika önerilmesi yerine bir kalite belgesi niteliğinde
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olan ve gerçek sorumluluklar getiren mesleki sorumluluk sigortasının zorunlu hale 

getirilmesi sağlanmalıdır.) 

 Afetlere karşı yeterli güvenliğin sağlanamaması (konu hakkında mevzuatın yeterli 

olmaması nedeniyle kaliteli teknik müşavirlik hizmetlerinin alınamaması ve 

yaptırımların uygulanamaması ile karşılaşılmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için 

afetlere karşı güvenli yapılaşmanın ve sağlıklı çevre koşullarının oluşturulması 

amacıyla sektörün tüm paydaşları ve meslek odalarıyla birlikte ilgili yasalar ve 

yönetmelikler gözden geçirilip düzenlenmelidir. ) 

 Ulusal Bina Yönetmeliği’nin olmaması ve Yangın Yönetmeliği'nin ve standartların 

günümüz ve ülkemiz koşullarıyla uyumlu olmaması, (bu mevzuatın eksikliği 

hizmetlerin istenen ahenk ve kalitede verilmesi için zorlayıcı olmamaktadır.) 

 Kentsel dönüşüm projelerinde kalitenin sağlanması için teknik müşavirlik 

hizmetlerinden etkin biçimde yararlanılmaması, bu projelerin istenen amaca hizmet 

edecek şekilde uygulanamaması.  

Haksız Rekabet 

 Bağımsız olmayan şirketlerin, kar amaçlı olmayan sivil toplum kuruluşlarının, kamu 

imkanlarını kullanan organizasyonların, vergi mükellefi olmayan ulusal ve uluslararası 

kuruluşların kar amaçlı teknik müşavirlik şirketleri ile aynı ihalelerde yer alabilmeleri 

(Teknik müşavirlik ihalelerine, üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşlarının ortak 

olduğu firmalar da katılmakta olup, bu durumun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 

Temel İlkeleri (Madde 5) arasında yer alan rekabet, eşit muamele gibi ilkeleri ile 

çelişmektedir.) 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nedeniyle ortaya çıkan “aşırı düşük teklif” sorununun 

çözümlenememesi  

 Yurtiçinde ve potansiyel arz eden bölgelerde yabancı firmalarla rekabet edilememesi 

(Yabancı firmaların çeşitli şekillerde yabancı ve yerli personel çalıştırarak teknik 

müşavirlik firmalarımız için ağır bir yük oluşturan SGK primleri ve personel gelir 

vergisi gibi maliyetleri minimuma indirmeleri, hatta sıfıra indirgemeleri haksız rekabete 

yol açmaktadır.) 

 Yerli teknik müşavirlik firmalarının yurtiçi işlerde yabancı firmalara karşı haksız 

rekabete uğramaları: Ülkemizdeki Avrupa Birliği finansmanlı işlerde aşırı yüksek 
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tutulan yeterlilik kriterleri (ciro, iş deneyimi, bitirilmiş işlerin bedelleri, uzman 

özgeçmişlerinde aranan özellikler) nedeniyle yerli firmaların iş hacimlerinin ve 

gelirlerinin çok düşük olması ve giderek yeterliliklerini yitirip ihalelere katılamaz 

duruma gelmeleri, 

 İhale konusu hizmetle ilgili olarak yabancı firmalardan Türkiye sınırları içinde deneyim

şartının aranmaması,

 Ön yeterlilik aşamasında yerli teknik müşavirlik firmalarını koruyucu hiçbir önlem

bulunmaması (Mevcut yerli firmalarımızın yabancı firmalara göre iş bitirme belgeleri

bedellerinin nispeten düşük olması nedeniyle, ön yeterlilik kriterlerinin tamamının yerli

firma tarafından sağlanması durumunda bile iş bitirme belgelerinin büyüklükleri kısa

liste seçiminde belirleyici olduğu için; ihaleye katılacak yüksek iş bitirme belgeli

yabancı firmalar veya yanlarına bu koşullara uygun yüksek iş bitirme belgesine sahip

yabancı firma alan gruplar; yerli teknik müşavirlik firmalarımızın önüne geçmekte,

yerli firmalarımız giderek ihalelere katılamayacak duruma düşmektedir. Koşulların bu

şekilde devam etmesi durumunda yerli firmalarımızın ve çalışanlarının geleceği tehlike

altındadır. Mevcut şartlar değiştirilmez ise yerli firmalarımız bu projelerde ancak

yabancı firmaların taşeronu olarak çalışacak veya hiç çalışamayacak, Türkiye’de

kalması gereken para, yabancı firmaların memleketlerine gidecektir. Bu nedenle

firmaların özel hizmet deneyiminin değerlendirilmesinde, adayların yurtiçi özel hizmet

deneyimi ayrıca dikkate alınmalıdır. Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ve iş

ortaklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın yerli firma olması

şartının istenmesi sektörü geliştirici önlemler olacaktır.)

 Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ve iş ortaklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda

ise koordinatör ortağın yerli firma olması şartının istenmemesi,

 Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerde, ön yeterlik değerlendirmesi aşamasında,

genel hizmet deneyiminin puanlamasında, müşavirlik hizmetlerinin başlangıç yılı yerine

firmanın kuruluş yılının dikkate alınması,

 Mesleki hizmetlerde karşılıklı tanıma anlaşmaları ve serbest ticaret anlaşmaları

kapsamında yabancı mühendis ve mimarların ülkemizde serbestçe çalışabilmeleri.



29 
 

2.5. Yapı Denetimi 

2001 yılında 19 ilde pilot uygulama olarak başlatılan ancak 2010 yılında 81 ile yayılan 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, halen yürürlüktedir.  

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) 

bendinde yapı denetim kuruluşları, Bakanlıktan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) aldığı izin 

belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve 

mühendislerden oluşan tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere 

yapı denetim kuruluşlarının münhasıran yapı denetim işi ile uğraşması öngörülmüştür.  

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un öncelikleri arasında, yapı denetim 

kuruluşlarının ticari olarak bağımsız bir denetim yürütmeleri hususu da yer almakta olup, 

Kanun’un "Yapı denetim kuruluşları ve görevleri" başlıklı 2 nci maddesinde, “Yapı denetim 

hizmeti; yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet 

sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Yapı sahibi, yapım işi için anlaşma yaptığı yapı 

müteahhidini vekil tayin edemez.” ve "Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri" başlıklı 5 nci 

maddesinde, “Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu 

arasında akdedilir.” hükümleri bulunmaktadır.  

Bu düzenlemelere karşın, yapı denetim sistemindeki en önemli sorun uygulamada 

denetim firmasının yapı sahibi tarafından değil müteahhit tarafından seçiliyor olması veya 

yapı sahibinin aynı zamanda yapı müteahhidi olması nedeniyle yapı denetim şirketlerinin, 

uygulamada kendi işverenini denetlemek durumunda kalmasıdır.  

4708 sayılı Kanun ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak, 17 yıl 

boyunca çeşitli genelge ve yönetmelikler ile değişiklikler yapılmış olmasına karşın, yapı 

denetim şirketlerinin işveren ile ilişkilerinde yaşanan temel sorun çözülememiştir.  

Bu nedenle, ülkemiz şartları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan tam ve eksiksiz bir 

denetim yapılması mümkün olamamaktadır. Yapı denetiminde bağımsız bir denetim sistemi 

oluşturulması en önemli gereksinim olarak değerlendirilmektedir.  

Sorunun çözümü için farklı çözüm önerileri değerlendirilmekte olup, özel sektör, yapı 

denetiminde teknik müşavirlik firmalarının da faaliyet gösterebilmesinin (proje müellifliğini 

veya proje yönetimini üstlendiği işler hariç) sağlanmasını talep etmektedir. Dünyadaki birçok 

yapı denetim mekanizmasında, aynı kuruluşun tasarım ve yapı denetim faaliyetlerinde 
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bulunabildiği3, ancak her projede tasarımın ve yapı denetiminin farklı kuruluşlar tarafından 

üstlenilme şartının bulunduğu ifade edilmektedir. 

Yapı Denetiminde Hedefler 

Yapı denetiminde hedef, güvenli yapı stoğunun oluşturulması ve yaşam kalitesi yüksek 

yapılaşma için yapı denetim sisteminin ileriye götürülmesine yönelik mevzuat, sistem ve 

uygulamalarının geliştirilmesini sağlamaktır. Bu çerçevede, yapı denetimi hizmetleri 

yaygınlaştırılacak, güncel teknolojilerin de yardımı ile yapı denetimi uygulamaları sahada 

daha etkin ve izlenebilir hale getirilecektir. 

Bu hedefe ulaşmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, mühendislik 

mimarlık hizmetlerinin gelişimi, yapı denetimine ilişkin usul ve esasların günümüz 

koşullarına uygun şekilde revize edilmesi, teknolojik gelişmelerin yapı denetim sisteminde 

daha aktif kullanılmasının sağlanması, t-yapı denetim sistemi içerisinde yer alan aktörlerle 

sürekli etkileşimin sağlanması, vatandaşlarımızın yapı denetim sistemi hakkında bilincinin 

artırılması ve farkındalık artırıcı çalışmalara  devam edilecektir. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarlara ilişkin denetimleri arttırılarak bu 

kuruluşların görevlerini mevzuata uygun yerine getirmeleri ve 4708 sayılı Kanun’un temel 

amacı olan sağlam ve güvenli yapı elde edilmesi sağlanacaktır. 

Hedefe Yönelik Faaliyetler 

Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yeni Yazılımına Geçilmesi 

14/6/2010 tarih ve 2010/624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 19 pilot ilde uygulanan 

yapı denetimi sisteminin 1/1/2011 tarihinden itibaren tüm ülke genelinde uygulanmasına 

başlanmıştır. Ancak mevzuatı uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar ve yaşanan 

problemler nedeniyle ihtiyaç duyulan hususlar ile ilgili bu kapsamda yapı denetim 

3 Bu konuda, Komisyon üyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının aksi yönde görüşü bulunmaktadır. Bakanlık, 2000 yılından 

önce ülkemizde proje müellifliğini üstlenen kişiler yapıların denetimini de üstlenmekte olduğunu, ancak 1999 yılında 

yaşanan iki büyük depremin, proje müellifiyle yapının denetimini üstlenen kişi arasında organik bağ olması durumunda 

denetim işlerinin mevzuata uygun yürütülmediğini açıkça ortaya koyduğunu, dolayısıyla 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanun düzenlenirken de bu hususun göz önünde bulundurulduğunu ve yapı denetim kuruluşları ile denetim 

elemanlarının bu görevi yürütürken başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunamayacağı hüküm altına 

alındığını belirtmektedir.  
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faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için gerekli mevzuat düzenlemeleri 

yapılacaktır.  

Yapı Denetim Sisteminin, dünyadaki gelişmelere paralel bir şekilde çalışmasını teminen 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez çalışma birimlerindeki teknik personelin, yurt dışı 

ve/veya yurt içi seminer, kongre, inceleme ve araştırma çalışmalarına katılımı sağlanacaktır.   

Ulusal yayın organlarında, yapı denetim sisteminin önem ve işleyişini anlatan yayın ve 

dokümanlar ile mevzuat ve uygulama bilgilerinin yer aldığı kitapçıkların hazırlanarak 

yayımlanması sağlanacak ve böylece toplumsal bilinç oluşturulacaktır.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmakta olan denetim faaliyetlerinin etkin 

ve verimli bir şekilde yürütülmesi için; yapı denetim sisteminin uygulandığı illerde faaliyet 

gösteren yapı denetim kuruluşları, il teşkilatları tarafından denetlenecek ve yapı denetim 

kuruluşlarının kurucularını ve teknik elemanlarını bilgilendirme ve bilinçlendirme 

seminerlerini düzenleme faaliyetlerine devam edilecektir. 

Yapı Denetim Sisteminin tüm ülke sathında daha verimli ve etkin olması için “Ulusal 

Yapı Denetim Sistemi” yazılımı güncelleştirilecek, ihtiyaç duyulacak hususlar doğrultusunda 

revize çalışmalarına devam edilecektir. Ulusal Yapı Denetim Sistemi yazılımı ile denetimde 

etkinlik hedeflenerek, bu yazılımın güncellenmesi ile birlikte denetim sürecini oluşturan 

işlemler daha hızlı yapılacak olup, hem bürokrasinin azaltılması hem de evrak ve zaman 

israfının önlenmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca yapı denetim konusu ile ilgili Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığına yapılmış olan müracaatların sahipleri, yapılan işlemlerin her 

aşamasından daha çok ve daha ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi olabileceklerdir. 

Bunun yanında 2008 yılında bu yana uygulaması devam eden Ulusal Yapı Denetim 

Sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Yapı Denetim Faaliyetini Gerçekleştirecek Olan Yapı Denetimi Sisteminin ve 

Laboratuvar ile Kuruluşların Denetlenmesi: 

Yapı denetim kuruluşlarına takvim yılı içerinde yapılacak şantiye denetimi sayısı 6’ya 

çıkarılarak, Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerinin denetimleri daha da sıklaştırılmış, böylece 

4708 sayılı Kanun’un daha etkin ve verimli bir şekilde uygulanması sağlanmıştır. 

4708 Sayılı Kanun kapsamında yapı malzemesi ve zemin mekaniği laboratuvar 

kuruluşlarının yıl içerisindeki yapılacak olan denetimlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
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taşra personelince gerekli incelemeler yapılarak laboratuvar kuruluşlarının faaliyetleri daha 

etkin bir şekilde kontrol edilecektir. 

Performans Göstergeleri 

Aktif yapı denetim kuruluşlarının şantiyelerinde yapılan yıllık denetim sayısı 

(kuruluş/yıl) 

Yapı denetim mevzuatında yapılan değişikliklerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra 

teşkilatının (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) uygulamadaki etkinlikleri artırılmaya 

çalışılmıştır. İl müdürlüğü personelince, kuruluşların üstlenmiş oldukları işlerin yıl içerisinde 

en az altı adedinin şantiye denetimi yapılacak, düzenlenen denetim föyleri yapı denetim 

sistemine aktarılarak, kayıt altına alınacaktır. Bu sayede denetim sonuçları Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı merkez teşkilatınca da takip edilebilecektir. 

Aktif yapı denetim kuruluşlarının bürolarında yapılan yıllık denetim sayısı 

(kuruluş/yıl) 

Yapı denetim faaliyeti gerçekleştiren kuruluşların büro donanımlarının ve üstlenmiş 

oldukları işlere ait düzenlenmesi gereken evrakların mevzuata uygun olarak düzenlenip 

düzenlenmediği yıl içerisinde en az bir defa yapılacak büro denetimleri ile kontrol edilecektir. 

2.6. Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri4 

Ülkemizin döviz kazandıran hizmet ihracında, hâlihazırda en gelişmiş sektörlerden 

birisi yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektörüdür.  

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörümüz, ülkemizin yetişmiş insan gücü, teknik 

birikimi ve teknolojiye adaptasyonu, iş deneyimi ve disiplini, coğrafi konumu, bölge ülkeleri 

ile siyasi ve kültürel yakınlığı gibi avantajlarının kullanılması ve kamu kuruluşları ile özel 

sektör arasındaki koordinasyon, işbirliği ve ortak hareket etme bilincinin sağlam bir şekilde 

yerleştirilmesi sayesinde 1972’den 2017 yılı sonuna kadar 119 ülkede 354,6 milyar dolar 

değerinde 9.252 proje üstlenmiştir. 

2005 yılında toplam üstlenilen proje bedelinde ilk defa 10 milyar ABD Dolarını aşan 

Türk müteahhitlik sektörü 2006 yılından beri 20 milyar ABD Dolarının üzerinde bir 

performans sergilemiştir. 2012 yılında üstlenilen 30 milyar ABD Dolarlık proje bedeli 

4 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 
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ulaşılan en yüksek rakam olmuştur. 2016 yılında dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik 

dalgalanmalar ile petrol fiyatlarının düşük seyrine rağmen 13,6 milyar ABD Doları tutarında 

yeni proje üstlenilmiştir. 

Şekil 4: Yıllar İtibarıyla Taahhüt Tutarları 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

 

2000’li yılların başında ortalama proje bedeli yaklaşık 20 milyon ABD Doları iken, 

2015 yılında 87,4 milyon ABD Doları ortalama proje bedeliyle rekor kırılmıştır. 2016 yılının 

ortalaması 71,5 milyon ABD Doları, 2017 yılında ise ortalama proje bedeli 61 milyon ABD 

Doları olmuştur. Ortalama proje bedelindeki söz konusu artış, müteahhitlerimizin günümüzde 

havalimanı, metro, endüstriyel tesisler, doğalgaz-petrol rafinerileri, otoyol ve enerji santralleri 

gibi büyük ölçekli ve katma değeri daha yüksek projeleri üstlenmelerinden 

kaynaklanmaktadır. 

Firmalarımızın üstlendiği projeler esasen BDT Coğrafyası, Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika’da yoğunlaşmış olsa da, son dönemde Sahra-altı Afrika da geleneksel pazarlarımız 

arasına girme yolunda ilerlemektedir. En fazla proje üstlendiğimiz ilk 5 ülke ise sırasıyla 

Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Libya, Irak ve Kazakistan’dır.  

Öte yandan, son yıllarda bölgemizde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar, konjonktürel 

sorunlar ve geleneksel pazarlarımızın ana gelir kalemini oluşturan petrol fiyatlarındaki düşüş 
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müteahhitlerimizi zorlamaktadır. Geleneksel pazarlarımızdaki konjonktürün iyileşmesi ve 

petrol fiyatlarında son dönemde görülen kısmı artış ile birlikte, erişim sağlanan yeni 

pazarlarda (Sahra-altı Afrika ve Asya) üstlenilecek projelerin de katkısıyla önümüzdeki 

dönemde sektörün yurtdışında yıllık üstlendiği proje bedelinde artış kaydedilmesi 

beklenmektedir. 

Tablo 5: Proje Sayısı, Toplam Proje Bedeli ve Ortalama Proje Bedelleri 

Yıllar Proje Sayısı Toplam Proje Bedeli ($) Ortalama Proje Bedeli ($) 

2002 207 4.491.234.346 21.696.784 

2003 337 6.240.609.988 18.518.131 

2004 475 8.630.834.610 18.170.178 

2005 452 12.978.472.136 28.713.434 

2006 574 22.079.142.361 38.465.405 

2007 615 25.039.971.457 40.715.401 

2008 656 23.995.417.571 36.578.380 

2009 511 20.334.308.971 39.793.168 

2010 631 23.367.247.330 37.032.088 

2011 561 23.915.301.304 42.629.771 

2012 545 30.073.223.340 55.182.083 

2013 428 29.890.222.255 69.836.968 

2014 345 26.856.659.319 77.845.389 

2015 265 23.162.952.814 87.407.369 

2016 190 13.577.339.410 71.459.681 

2017 241 14.666.729.498 60.857.799 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

Ayrıca, müteahhitlik firmalarımız, son dönemde proje üstlendikleri coğrafyalarda 

yatırımcı kimlikleri ile öne çıkmaktadırlar. Bu da firmalarımızın bulundukları ülkedeki 

güçlerini arttırmakta ve yeni proje üstlenmelerini kolaylaştırmaktadır.  

Bununla birlikte, dünya müteahhitlik piyasasında rekabetin esas unsurlarının; 

finansman, teknoloji üretimi ve yenilikçilik ile sürdürülebilirlik çerçevesinde geliştiğini 

düşünülmektedir.  
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Firmalarımızın yurtdışı projelerde yaşadıkları sorunların başında finansmana erişim 

konusu gelmektedir. Bazı ülkelerde yerel hükümetlerce veya işveren firmalarca ödemelerin 

geciktirilmesi, bu ülkelerde faaliyet gösteren firmalar için kısa dönemli finansman 

sıkıntılarına yol açmaktadır. Bu sorunun çözülebilmesini teminen, ülkemizin bu konudaki en 

önemli aktörü olan Türk Eximbank’ın kredilerinin daha ulaşılabilir olması için çalışmalar 

yapılmakta ve ülkemiz müteahhitleri ile işbirliği yapabilecek ülkelerin ilgili kurum ve 

kuruluşları ile üçüncü ülkelerde işbirliği yapılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

Aynı şekilde, ülkemizde Almanya ve Kore gibi ülkelerdeki kalkınma bankacılığı modelinin 

kurulması ve çalışabilir hale gelmesi gerekmektedir. Ayrıca, küresel ölçekte kamu-özel sektör 

ortaklığı (PPP), yap-işlet-devret (BOT) gibi alternatif finansman yöntemleri alt ve üstyapı 

yatırımları için giderek daha fazla gündeme gelmektedir.  Özellikle, ülkemizin son dönemde 

büyük bir başarı ile uyguladığı kamu-özel sektör ortaklığı (PPP) modellerinin de yurtdışında 

önemli iş imkânları oluşturabileceğinden hareketle kazanılan PPP deneyimlerimiz diğer ilgili 

ülkelerle paylaşılarak ortak çalışmalar yapılmaktadır.  

Sayılan sebeplerden ötürü, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörünün değer zincirleri 

yoluyla ekonominin diğer sektörleri üzerindeki etkileri de göz önünde bulundurularak, 

sektörün finansman kapasitesinin artırılması amacıyla gerekli politikaların geliştirilmesi ve 

uygulanması zorunludur.  

Müteahhitlik şirketlerimizin “anahtar teslim işler” olarak tanımlanan, katma değerin çok 

yüksek olduğu sözleşmelere, yani mühendislik-malzeme satınalımı-inşaat yönetimini içeren 

kapsamlı EPC (engineering-procurement-construction) projelerine yönelmesi gerekmektedir. 

Bu alanda ilerleme gösterilmesi, finansmanın yanısıra sektörle ilgili üst düzey teknolojileri 

takip edip uygulayabilecek noktaya ulaşmak ve proje yönetimi konularında aşama 

kaydedilmesi ile mümkün olacaktır. Bu konuda, son dönemde olumlu gelişmeler yaşanmakla 

birlikte, sürdürülebilirlik bağlamında, tüm firmalarımızın bu bilinçle çalışması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

Yenilikçi finansman modellerinin geliştirilmesine ve firmalarımızın bireysel bazda 

finansal açıdan belirli bir güce ulaşmalarına kadar geçecek süre zarfında, Türk müteahhitlik 

firmalarının gerek yabancı, gerek farklı alanlarda ihtisaslaşmış yerli firmalarla proje bazında 

ortaklıklar kurmaları gerekmektedir. Ancak bu konuda büyük önem taşıyan kurumsallaşma 

konusunda Türk müteahhitlik sektöründe önemli eksiklikler bulunmaktadır.  
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Sektördeki firmaların çoğunluğunun “aile şirketi görünümünden” sıyrılarak profesyonel 

yönetim kadrosuna kavuşması, uluslararası kuruluşlar tarafından denetlenebilir şeffaf bir mali 

yapıya ulaşması, yönetim ve proje yürütme süreçlerinde uluslararası kalite güvence 

sistemlerini ve sektörde uygulanmakta olan HSE standartlarını uygulamaları şarttır. Ayrıca, 

dünya müteahhitlik sektöründeki gelişim izlendiğinde, firmaların giderek artan rekabet 

koşullarına intibakının, sektörde yatay ve dikey entegrasyon çerçevesinde geliştiği; birleşme 

ve satın alımların giderek arttığı görülmektedir. Söz konusu birleşmeler, teknoloji ve 

yönetişimin güçlendirilmesine de yardımcı olacaktır.  

Bu bağlamda, sektörde büyük projelerin kazanılması amacıyla firmalarımız arasında 

yapılabilecek bir kümelenme ve/veya ortaklıklar, ülkemizin bu sektörde daha fazla ve nitelikli 

iş almasını sağlayacaktır. Bu durum, hem alınan işlerin niteliğini daha da yükseltecek hem de 

büyük çaplı projelerde ülkemiz firmalarının daha fazla seçilmesi için güzel örnekler 

oluşturacaktır.  

Günümüzde kapsamlı müteahhitlik projelerinin üstlenilmesinin, ihalenin teknik 

şartnamesinin hazırlanmasına, hatta projenin dizaynına bağlı olduğu bir vakıa olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda, teknik müşavirlik sektörünün güçlendirilerek 

müteahhitlik sektörümüzün önünü açacak bir yapıya kavuşması önem arz etmektedir.  

Hedef coğrafyayı oluşturan ülkelerde öncelikle altyapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi, 

planlar hazırlanması ve proje modelleri geliştirilmesinin Türk teknik müşavirlik şirketleri ile 

sağlanması, entegre bir yaklaşım ile Türk müteahhitlik firmalarının istikrarlı ve kalıcı şekilde 

pazar paylarını artırabilmeleri ve katma değeri yüksek projelere geçiş yapabilmeleri adına 

gerekli görülmektedir. Ayrıca, teknik müşavirlik şirketleri hazırladıkları şartnameler ile 

inşaatlarda kullanılacak yapı malzemelerinin nitelikleri ve menşei üzerinde etki sahibi 

olmaktadırlar.  

Teknik müşavirlik firmalarımız 2017 yılı sonuna kadar 99 farklı ülkede 1,9 milyar 

dolara yakın 1.532 proje üstlenmişlerdir.  

Sektörün arz ettiği önem nedeniyle 2004 yılında başlatılan destek programı ile teknik 

müşavirlik sektörünün desteklenerek yurt dışındaki hedef pazarlara açılımı ve pazarlarda yer 

edinmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede sektörden gelen talepler değerlendirilmiş ve yeni bir 

anlayış doğrultusunda Ekonomi Bakanlığı tarafından 2012 ve 2014 yıllarında mevzuat 

değişikliğine gidilerek sistemin işlerliği arttırılmıştır.  



37 
 

Bu kapsamda, teknik müşavirlik sektörümüzün yurtdışında artan performansı dikkate 

alınarak, kamu-özel sektör birlikte çalışma kültürü ve müteahhitlik sektörü ile teknik 

müşavirlik sektörünün birlikte çalışma yönünün geliştirilmesi sayesinde, D&B 

(Design&Build) ve EPC tipi projelerde de daha aktif rol üstlenilmesi mümkün olabilecektir. 

Sektörün dünyadaki trende de paralel bir biçimde, finansman, yenilikçilik ve teknoloji 

üretimi konularında muhakkak surette atılım gerçekleştirmesi ve firmalarımızın küresel 

hareket etme yeteneği kazanması zaruret arz etmektedir.  

Bu itibarla, sektörde yer alan firmalarımızın kurumsallaşmaya yönelik çalışmalarını 

hızlandırmaları, mali-insani ve teknolojik altyapılarını geliştirmeye yönelik Ar-Ge 

faaliyetlerine başlamaları, öte yandan, geliştirdikleri projelerde yenilikçi yaklaşımlara önem 

vererek emek-yoğun projelerden bilgi ve teknoloji yoğunluklu projelere geçiş yapmaları 

gerekmektedir. 

Bu çerçevede atılması gerekli görülen adımlar şunlardır: 

1. Yurtdışı pazarlarda firmalarımızın etkinliğinin arttırılması, geleneksel pazarlarımızın 

yanısıra diğer pazarlara da erişimin sağlanmasına yönelik programlar 

gerçekleştirilmelidir.  

1972 yılında yurtdışına açılan ve 2000’li yılların başından itibaren üstlendiği katma 

değeri yüksek projeler sayesinde önemli gelişme kaydetmiş olan Türk yurtdışı müteahhitlik 

hizmetleri sektörünün yeni pazarlara adım atması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, ülke 

analizleri yapılarak hedef ülkeler önceliklendirilmeli, yakın coğrafyadaki pazar payının 

korunmasının yanı sıra yeni pazarlara yönelik çalışma yapılmalı ve belirlenen ülkelere 

yönelik tanıtım faaliyetleri düzenlenmelidir.  

Ayrıca, müteahhitlik projelerinde genelde işveren idarelerin kamu otoritesi olması 

sebebiyle projelerin üstlenilmesinde siyasi bağlar büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, 

ülkemizce diğer ülkelere yapılan üst düzey ziyaretlerde firmalarımızın katılım sağlaması 

fayda getirebilecektir. Bu yolla, ziyaret edilen ülkelerde teklif verilen projeler ile ilgili siyasi 

desteğin en üst düzeyde dile getirilmesi amaçlanmaktadır. 

  



38 

2. Firmaların teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek proje üstlenmelerinin sağlanması

önem arz etmektedir.

Teknik müşavirlik ve müteahhitlik firmalarımızın yurt dışında ortak çalışma

becerilerinin geliştirilmesi ve bu sayede hem yüksek katma değerli projelerin üstlenilmesi 

hem de sürecin başından sonuna kadar etkili bir maliyet yönetimi, ihalelerin teknik 

altyapısının ülkemiz müteahhitlik firmalarının öncelikleri doğrultusunda şekillendirilmesi 

sağlanmalıdır. Ayrıca, Hükümet Programlarında ele alınan kalkınma bankacılığı gibi yenilikçi 

finansman yöntemlerinin firmalarımızın yurt dışında büyük bütçeli projeler üstlenmesine 

katkılarının olacağı öngörülmektedir. Son olarak, teknik kapasitesi yüksek ülkelerle birlikte 

belirlenecek hedef pazarlarda gerçekleştirilecek ortak çalışmalarla birlikte proje üstlenimleri, 

teknoloji transferi, firmalarımızın prestijinin artırılması gibi çalışmaların yapılması 

sağlanmalıdır. 

Müteahhitlik sektörünün son dönemde uluslararası alanda EPC ve D&B gibi proje 

yönetim modellerine yöneldiği görülmektedir. Firmalarımızın da son dönemde bu modellerde 

yetkinliklerini arttırdıkları ve bunun bir göstergesi olarak ortalama proje bedellerinde de yıllar 

itibarıyla artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu çerçevede, bu sürecin daha da 

hızlandırılmasını teminen organizasyonların düzenlenmesi gerekmektedir. 

3. Teknik ve finansal kapasitesi yüksek ülkelerle 3ncü ülkelerde işbirliği yapılmalıdır.

Ülkemiz müteahhitlik sektörü bugüne kadar 119 ülkede 9 binden fazla projeyi başarıyla

gerçekleştirerek farklı iş kültürleri ve coğrafyalarda oldukça önemli deneyimler kazanmıştır. 

Her ne kadar ülkemiz firmalarının üstlendiği projelerin büyüklüğü, teknolojisi ve niteliği son 

yıllarda giderek artsa da, henüz istenen aşamaya gelememiştir. Müteahhitlik ve teknik 

müşavirlik sektörü güçlü ülkelerle ülkemizin deneyiminin birleştirilerek üçüncü ülkelerde 

yüksek teknoloji ve bütçeli projelerin üstlenilmesine yönelik çalışmaların yapılmasının 

ülkemiz firmalarının prestijini, ölçeğini ve teknik kapasitesini artıracağı 

değerlendirilmektedir.  

Afrika’da ve diğer coğrafyalarda Çin’in giderek artan rekabeti ile karşı karşıya 

kalınmaktadır. Çin devletinin sağladığı proje kredileri, bu ülkenin rekabetin güçlük arzettiği 

bir biçimde diğer ülke pazarlarına girişine hizmet etmektedir. Ucuz proje kredisi bulma 

konusunda Çin ve diğer ülkeler kadar rahat bir konumda olmayan ülkemizin, finansman 

erişimi bulunan ve firmalarımız ile “ortak” şekilde hareket edecek firmaları bünyesinde 
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barındıran ülkelerle yapacağı işbirliğinin, her iki ülke firmalarına da fayda sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu bağlamda, halihazırda firmalarımız da diğer ülke firmaları ile ortaklıklar 

kurarak son dönemde ciddi projeler üstlenmişlerdir.  

4. Firmalarımızın kurumsal kapasite ve ölçeklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.  

Ülkemiz müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının ölçek olarak küçük olduğu 

görülmektedir. Ölçeğin kısa vadede her iki sektörde de istenilen seviyeye çıkarılabilmesini 

teminen sektörler arası ve sektör içi işbirlikleri sağlanması gerekmektedir.  

Yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün pazar payının artırılmasını teminen ülkemiz teknik 

müşavirlik firmalarının uluslararası alanda proje üstlenmesinin sağlanması önem arz 

etmektedir. Teknik müşavirlik sektörü ülkemizde bebek endüstri olarak değerlendirilmekte ve 

teşvik mekanizmamızın ana ayağını oluşturmaktadır. Teknik Müşavirlik firmalarının 

uluslararası alanda iş üstlenmesi sayesinde ülkemiz firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda 

teknik şartnamelerin hazırlanabilmesi ve firmalarımızın ihalelerin teknik kısmı hakkında bilgi 

edinebilmesi ve iş üstlenebilmesi sağlanacaktır. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik 

firmalarımızın ortaklıklarının artırılması, birlikte iş üstlenebilmelerinin sağlanmasıyla iki 

sektörümüzün de uluslararası pazar payının artırılması sağlanacaktır.  

Öte yandan, teknoloji, hukuk, sözleşme/proje yönetimi, yabancı dil alanlarında nitelikli 

işgücünün geliştirilmesi, söz konusu işgücünün uluslararası alanda rekabet edebilir insan 

kaynağı kalitesine sahip olması, işgücünün ihtiyaç duyduğu ve eksikliğinin hissedildiği eğitim 

programları, üniversite bölümleri, sertifika programları, eksikliği hissedilen alanlara ilişkin 

insan kaynağı envanterinin çıkarılması ve sektör kuruluşları ve YÖK'e ihtiyaç envanterinin 

gönderilmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik çalışmaların yapılması sağlanacaktır. 

5. Ülkemiz müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün dünyada geldiği konuma 

ilişkin daha fazla farkındalık yaratılması ve tanıtımının sağlanması gerekmektedir.  

Ülkemiz firmalarının son on yılda üstlendiği projelerin büyüklüğü artmıştır. Nitekim, 

dünyanın sektörde saygınlığı olan önemli yayımlardan birisi olan ENR Dergisinin son 

yayımlanan listesinde de ülkemiz, firma sayısı itibarıyla 46 firma ile 2nci sırada yer almakta 

ve 25,6 milyar ABD Dolarlık toplam gelirle de uluslararası gelirler sıralamasında 7nci sırada 

bulunmaktadır. 
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Bu durumun en önemli nedeni firmalarımızın teknik kapasitelerinin artması ve iş 

kalitesi, süresinde proje bitirme kapasitesi sayesinde rekabet üstünlüğüne sahip olmasıdır. Bu 

nedenle yurtdışında fiyat ve kalite olarak sektörün mevcut durumuna uygun şekilde 

konumlandırılması ve pazarlama ve tanıtım stratejilerinin bu konumlandırmaya uygun şekilde 

yürütülmesi gerekmektedir. 

Firmalarımızın kaydetmiş olduğu bu ivmenin uluslararası alanda bilinirliği ve 

tanınırlığının artırılması için uluslararası sektör dergilerinde yayınlar yapılması, yurt dışında 

ilgili sektörel sempozyum, çalıştay, fuar, hedef pazarlarda işbirliği çalışmaları gibi 

etkinliklere katılım sağlanması çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, sektör bazlı 

lobicilik faaliyetleri yapılmasında fayda bulunmaktadır.  

6. Sektörün yurtdışında daha fazla proje üstlenebilmesi için finansmana erişim

konusunda yenilikçi çalışmalar yapılması gerekmektedir.

- Uluslararası müteahhitlik projeleri meblağ olarak oldukça büyük projeler olmasına

karşın, küresel düzeyde iş yapan firmalarla kıyaslandığında Türk müteahhitlik firmaları genel 

itibarıyla küçük-orta ölçekli kalmaktadır. Bu durum ise dış piyasalarda rekabet edebilmek için 

müteahhitlik firmalarımızın gerekli finansmana en cazip koşullarda ulaşabilmesini kritik hale 

getirmektedir. Bu bakımdan, firmalarımızın özellikle yeterince faydalanamadıkları 

uluslararası özel finans kuruluşları tarafından sunulan proje kredilerine başvurma yeterliliği 

kazanmalarının çok faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik firmalarımıza, uluslararası finans kuruluşlarınca 

sağlanan proje kredisi imkanlarından faydalanma yetkinliğinin kazandırılması gerekmektedir. 

Bu amaçla eğitim/sertifika programları düzenlenmesinin yarar getireceği düşünülmektedir.  

Proje finansmanı modeli, bir projenin bizzat o projeden elde edilecek gelirlerle 

finansmanı ilkesine dayandığından diğer finansman modellerine göre daha az maliyetli bir 

finansman modelidir. Bununla birlikte bu finansman modelinden yararlanmak isteyen bir 

firmanın projesini yatırımcılara cazip gelecek bir şekilde sunabilme, dolayısıyla ciddi bir 

dosya hazırlama yetkinliğinin bulunması gerekmektedir.        

- Ayrıca, ülkemiz firmalarının alternatif finansman modellerini de yurtdışında

kullanması önem arz etmektedir. Türkiye, inşaat projelerinde kamu-özel ortaklığı modelinin 

en yaygın kullanıldığı ülkelerdendir. Bu kapsamda, firmalarımızın yatırımcı olarak 
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uluslararası pazarlarda altyapı projeleri üstlenmesine yönelik çalışmalar 

gerçekleştirilmektedir. Yatırımcı olarak firmalarımızın hedef ülkelere girişi söz konusu 

firmalarımızın o ülkelerde diğer projeleri gerçekleştirmesine de zemin hazırlayacak ve ülke 

penetrasyonu güçlenecektir. 

- Kalkınma bankacılığı modelinin geliştirilerek Türk Eximbank’ın sağladığı uluslararası 

proje kredilerini destekleyici mahiyette bir yapı oluşturulması, böylece firmalarımız için 

uluslararası projelerde daha rekabetçi finansman imkânı sağlanması amaçlanmaktadır. 

- Uluslararası ve bölgesel kalkınma bankaları az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki 

altyapı ve üstyapı projelerinin finansmanında ciddi bir rol oynamaktadırlar. Ülkemiz 

müteahhitlik firmalarının üstlendikleri projeler çoğunlukla bu kategorideki ülkelerde yer 

almasına karşın, firmalarımızın bu bankaların finansman imkanlarından yeterince 

faydalanamadıkları görülmektedir. Bu bankalarla çalışmak ayrıca müteahhitlik firmalarımızın 

küresel bir bakış açısı kazanmalarına katkı sağlayacaktır. 

7. Sektörün yurtdışında daha fazla proje üstlenebilmesi için proje üstlenilecek ülkelerle 

yasal altyapının tamamlanması gerekmektedir.  

Hedef ülkelerle imzalanacak anlaşmalar yatırım ortamının iyileştirilmesini ve bu sayede 

sektörün ilgili ülkelere güvenle ve daha avantajlı koşullarda yatırım yapmasını ve proje 

üstlenmesini sağlayacaktır. 

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımızın faaliyet gösterecekleri ülkelerde 

yatırım ortamının iyileştirilmesi firmalarımızın pazarda kalıcı olması ve yatırımlarını 

arttırarak devam ettirebilmeleri için kritik öneme sahiptir. Yatırım ortamının 

iyileştirilebilmesi ise gerek yatırımların karşılıklı olarak korunması, gerekse vergilendirme ve 

sosyal güvenlik konularında gerekli hukuki altyapının oluşturulmasıyla doğrudan ilişkilidir.  

Bu kapsamda, hedef ülkelerle müzakereleri yürütülen YKTK, ÇVÖ ve SG 

Anlaşmalarının tamamlanması, bahsi geçen kolaylıkların getirilmesi ve firmaların bu 

ülkelerde aktif faaliyete teşvik edilmesini sağlayacaktır. Özellikle firmalarımızın aktif 

oldukları coğrafyaların yatırım ortamı açısından belirli zorluklar taşıdığı dikkate alındığında 

firmalarımızın uluslararası tahkim dahil olmak üzere ciddi bir hukuki kalkana ihtiyaç 

duydukları gözlemlenmektedir.  
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8. Teknik müşavirlik firmalarının yurtdışına da daha güçlü açılmaları için iç piyasada

güçlenmeleri gerekmektedir.

Yurtiçi ihalelerde, danışmanlık hizmet alımlarında Türk teknik müşavirlik firmalarına

kolaylık sağlayacak mevzuat düzenlemelerin (Türkiye’de iş bitirme kriteri vb.) yapılması ve 

mevzuatta var olan yerli firmalar lehine fiyat avantajının daha etkin uygulanmasının 

sağlanması önem arz etmektedir. 

Yurtiçi ihalelerde yerel teknik müşavirlerin kullanımının teşvik edilmesi, kamu 

yatırımlarının/projelerinin her aşamasında (planlama, projelendirme, ihale, inşaat, işletme) 

teknik müşavir firmalarının kullanımının sağlanması ve teknik müşavirlik ihalelerinin kalite 

ve deneyime de önem veren “danışmanlık hizmet alımı” ihalesi şeklinde yapılması 

gerekmektedir. 

Ortaklarını T.C. vatandaşı gerçek kişilerin ve/veya T.C. vatandaşı gerçek kişilerin ortak 

olduğu firmaların oluşturduğu firmalar için “Yerli Teknik Müşavirlik Firması” tanımının 

getirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

2.7. Yol/Asfalt Sektörü5 

İnşaat sektörü, ülkemizde ulaştırma yatırımları arasında en büyük paya sahip olan 

karayolu işlerini üstlenmekte ve diğer kamu altyapı projelerinde de yüklenici olarak hizmet 

vermektedir.  

Ülkemizde karayollarının tamamı, şehir içi ve köy yollarının ise yüzde 80'i sektörde 

hizmet veren müteahhitlik firmalarının taahhüdü altında yürütülmektedir Sektörde 300'ü aşkın 

asfalt işi yapan firma bulunmaktadır. Firmalar yaklaşık 600 asfalt plenti ile yılda 160 milyon 

ton asfalt üretim kapasitesine sahiptir. Asfalt işi yapan firmalar yol işlerinde sadece asfalt 

işlerini değil yol altyapısı, sanat yapıları ve üstyapı işlerini de yapmaktadırlar. 2016 yılı 

verilerine göre ülkemizde 41 milyon ton asfalt kullanılmış bu üretimin yaklaşık yüzde 80'i 

özel sektör tarafından üretilmiştir. Bu üretimle Türkiye Avrupa'da Almanya'dan sonra 2. 

sırada yer almıştır. Asfaltın temel bileşeni arasında yer alan bitümün ortalama yıllık kullanım 

miktarı 2,5-3,0 milyon ton civarındadır. Bitüm genellikle TÜPRAŞ'a ait dört rafineriden 

tedarik edilmekte olup son yıllarda ithal bitüm de kullanılmaya başlanmıştır.  

5 Kaynak: Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği 
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Yapı malzemeleri tüzüğü gereği piyasaya arz edilen ürünlerin CE işareti taşıması 

gerektiğinden sektörde CE işaretli bitüm kullanılmaktadır. Asfaltın ağırlıklı bileşeni olan 

agrega üretiminde de CE işareti kullanılmaya başlanmıştır. Sektörde iş yapan büyük ve orta 

ölçekli müteahhitlik firmaları TS EN ISO 9001 Kalite yönetim sistemi, TS EN 14001 Çevre 

yönetim sistemi ve TS 18001 –OHSAS İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi sertifikalarına 

sahiptir.  

Ülkemiz 2023 hedefleri doğrultusunda ağırlıklı bölünmüş yol projelerine odaklanılarak 

70.000 km 'ye erişecek olan yol ağının bitümü sıcak karşım ile kaplı olması planlanmıştır. 

2023'e 5 yıl gibi kısa bir süre olduğundan projelerin tasarım süreçleri kısaltılmış ve yapım 

işleri hızlandırılmıştır. Her yıl hızla artan proje sayısına karşın sınırlı kaynaklar nedeniyle 

otoyol ve köprüler yap-işlet-devret finans yöntemi ile yaptırılmaktadır. Halen ülkemizde her 

yol güzergâhında yapım çalışmaları sürmekte ve her yıl mevcut projelere yenileri 

eklenmektedir. Bu proje stoku ve sınırlı mevcut kaynaklar karşısında işleri kısa sürede kaliteli 

tamamlayacak güçlü,  deneyimli ve donanımlı müteahhide talep artmıştır.  

Gerek idareler ve gerekse müşavir firmalar tarafından kontrol edilen yol yapım işlerinde 

sorumluluk ve riskleri yüklenici firma taşımaktadır. İşveren odaklı tip sözleşmeler 

kullanılmaktadır.  

Sektörde yol işlerinde çalışan yüklenici firmaların sağladığı doğrudan istihdam 100.000 

civarında olup, sektöre dolaylı katkı sağlayan, malzeme ve ekipman tedarikçileri ile 

müşavirlik/ mühendislik hizmetleriyle birlikte bu sayı 300 bine ulaşmaktadır. Bu istihdamdan 

dolaylı etkilenen 600 bin vatandaş dikkate alındığında karayolu sektörü yaklaşık bir milyona 

erişmektedir. Şehir içi yollar ile köy ve orman yolları bir arada bu rakamın 2 milyon olduğu 

tahmin edilmektedir. 

Karayollarında projeleri kontrol edecek yapılan işleri denetleyecek ve onaylayacak 

yeterli donanıma sahip personel sayısının azlığı nedeniyle,  özellikle son iki yılda 1000'e 

yakın teknik personel istihdamı yapılmıştır. Ancak bu kadronun belirli bir bilgi ve deneyime 

sahip olması için en az beş yıllık bir süreye ihtiyaç duyulacaktır. İdare adına hizmet veren 

müşavirlik firmalarında da deneyimli ve donanımlı eleman sayısı yeterli değildir. 

Sektörde mühendislik ve teknisyenlik öğretimi veren üniversitelerin yanısıra 

Karayolları Genel Müdürlüğü hizmet içi eğitimleriyle sektöre eleman yetiştirmektedir. Bazı 

büyük şehir belediyeleri ve kurumsallaşmış firmalar düzenledikleri kurslar, sağladıkları staj 
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imkânları ile sektörde eğitime destek vermektedir. Sektörde hizmet üreten tek sivil toplum 

kuruluşu olan ASMÜD yol ve asfalt sektöründe düzenlenmekte olan ulusal ve uluslararası 

aktivitelere katılım sağlamakta, üyesi olduğu Avrupa Asfalt Üstyapı birliği kanalıyla Avrupa 

ve dünyadaki gelişmeleri ve yenilikleri sektöre aktarmaktadır. 

Sektörde Ar-Ge çalışmaları karayolları teşkilatı ve üniversiteler tarafından 

yürütülmektedir. Ancak kamudaki eleman yetersizliği nedeniyle sınırlı sayıda Ar-Ge 

çalışması yapılabilmektedir. Üniversitelerde genelde sektörden kopuk teorik çalışmalara 

ağırlık verdiklerinden uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmamaktadır.  

"Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İş" grubunda olduğundan 3308 Meslek 

Eğitimi Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği; inşaat sektöründe 

çalıştırılan işçilerin mesleki eğitim alması ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olması 

gerekmektedir. Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından yürütülen sektör temsilcilerinin de destek 

verdiği meslek standartları ve ulusal yeterliklerin hazırlanması işlemi henüz 

tamamlanmamıştır. Bu nedenle yol/asfalt sektöründe çalışan işçiler mesleki eğitim ve yeterlik 

belgesi Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 

kurumlar tarafından verilmektedir. 

Yol yapımında karayolu teknik şartnameleri uygulanmaktadır. Mevcut şartnameler, 

metot ve yol performansını da belirleyen şartnamelerin birlikte kullanımını içerdiğinden, bu 

durum yüklenicinin yeni malzeme ve teknikleri kullanamaması gibi sorunları beraberinde 

getirmektedir. Şartname kapsamına alınan yeni teknoloji ve ürünler kullanılmaya başlanmakla 

beraber genellikle klasik yapım teknikleri uygulanmaktadır. Avrupa Birliği’ne uyum 

çalışmaları kapsamında ülkemizde yürürlüğe giren tüzük, yönetmelik ve standartlar, yol 

yapımıyla ilgili mevzuata ve şartnamelere tam adapte edilememiştir.  

Asfalt yüzde yüz geri kazanılabilen bir malzeme olduğundan mevcut yollar geleceğin en 

önemli malzeme kaynağıdır. Ancak ülkemizde kazınan asfaltın sadece yüzde 2'si yeni asfalt 

üretiminde kullanılmaktadır. Geri kalan kısmı yolun alt tabakalarında agrega olarak 

değerlendirilmekte ve bu kullanımla çok değerli bir malzeme olan bitümden yeterince 

yararlanılamamaktadır. 
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2.8. İnşaat Malzemesi Sektörü6 

Türkiye’nin dünya çapında rekabet edebildiği sektörler arasında bulunan ve dünya 

ihracat sıralamasında ilk 10 içinde yer alan inşaat malzemesi sektörü, ülkemiz için stratejik 

öneme sahip bir sektör konumundadır. İmalat sektöründeki payı yüzde 17’ye yaklaşan Türk 

inşaat malzemesi sanayi, aynı oranı, sanayi katma değerinde de gerçekleştirmektedir. 

2017 yılı toplam pazar büyüklüğü 113,4 milyar dolar, iç pazar büyüklüğü 97 milyar 

dolar, toplam ihracat ise 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İnşaat malzemesi 

sektörünün Türkiye toplam ihracatındaki payı yüzde 10,4’tür. İthalat ise ihracatın aksine 2017 

yılında düşüş göstererek 8,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörün ülkemizin cari 

açığına katkısı 2017 yılında yüzde 183 olmuştur. 

2014 yılında 21 milyar doların üzerine çıkan ihracat, 2015 yılında 17 milyar dolar, 2016 

yılında 15,23 milyar dolara düşmüştür. İhracattaki bu gerilemede bölgesel gelişmelerin yanı 

sıra hedef pazarlardaki, jeopolitik sorunlar, ekonomik durağanlıklar ve gerilemeler etkili 

olmuş ancak yeni pazarlardaki etkinliğimizin artışıyla 2017 yılında tekrar yükselişe geçmiştir. 

2017 yılı Ekim ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretimi 2016 yılı Ekim ayına 

göre yüzde 9,0 artmıştır. Böylece Ekim ayında yılın en yüksek üçüncü aylık üretim artışı 

gerçekleşmiştir.  Ekim ayı üretim artışı iç ve dış talebin de kuvvetli kaldığını göstermektedir. 

Üretim artışında mevsimsellik ve baz etkisinden çok sektörün kendi iç dinamikleri 

belirleyici olmuştur. Ekim ayındaki üretim artışı ile birlikte Ocak-Ekim dönemi üretimi de 

geçen yılın yüzde 5,2 üzerinde gerçeklemiştir.   

2017 yılı Ekim ayında inşaat malzemeleri alt sektörlerindeki sanayi üretiminde artış 

eğilimi ağırlık kazanmıştır. Toplam 26 alt sektörden 24’ünde üretim geçen yıla göre artarken 

sadece 2 alt sektörde üretim geçen yıla göre gerilemiştir.  

Ocak-Ekim döneminde ise 22 alt sektörde üretim geçen yılın üzerinde gerçekleşmiştir. 

İnşaat malzemeleri sanayinde ağırlıklı yeri olan sektörlerden dokuzunda yılın ilk on ayında 

çift haneli üretim artışı gerçekleşmiştir. Soğutma ve ısıtma donanımları, düz cam, merkezi 

ısıtma radyatörleri, kilit ve menteşeler, seramik sıhhi ürünleri, inşaat amaçlı beton ürünleri, 

kablolar ile musluk vana ve valfler üretimi yüzde 10’un üzerinde büyüme göstermiştir. Yıl 

genelinde zayıf kalan mermerler, hazır beton ile seramik karolar üretimleri de toparlanmaya 

başlamıştır. İlk on aylık dönem itibariyle üretimi gerileme gösteren sadece dört sektör 

kalmıştır.        

                                                      
6 Kaynak: İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) 
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Tablo 6: Sanayi Üretiminde Büyüme (Bir önceki yılın aynı ayına ve dönemine göre, %) 

SEKTÖRLER 2017 Kasım 
2017 

Ocak-Kasım 
MERKEZİ ISITMA RADYATÖRLERİ (ELEKTRİKLİ 

RADYATÖRLER HARİÇ), SICAK SU KAZAN İMALATI 
21,5 17,6 

SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA DONANIMLARININ İMALATI 4,7 17,5 

KİLİT VE MENTEŞE İMALATI 20,5 16,7 

DÜZ CAM İMALATI -5,8 15,5 

METALDEN KAPI VE PENCERE İMALATI 72,7 14,9 

İNŞAAT AMAÇLI BETON ÜRÜNLERİN İMALATI 11,5 12,6 

KİREÇ VE ALÇI İMALATI 9,7 11,3 

DİĞER MUSLUK VE VALF/VANA İMALATI 18,8 10,9 

PLASTİK İNŞAAT MALZEMESİ İMALATI 23,7 10,8 

KABLOLARIN İMALATI 13,6 10,6 

SERAMİK SIHHİ ÜRÜNLERİN İMALATI 6,0 10,6 

BOYA, VERNİK VE BENZERİ KAPLAYICI MADDELER İLE 

MACUN İMALATI 
10,5 7,7 

ÇİMENTO İMALATI 11,7 7,1 

İNŞAAT AMAÇLI ALÇI ÜRÜNLERİN İMALATI 12,8 6,9 

ELEKTRİKLİ AYDINLATMA EKİPLERİNİN İMALATI 20,9 5,6 

BİRLEŞTİRİLMİŞ PARKE YER DÖŞEMELERİNİN İMALATI 2,5 4,8 

DİĞER CAMLARIN İMALATI VE İŞLENMESİ (TEKNİK AMAÇLI 

CAM) 
30,2 3,5 

ANA DEMİR VE ÇELİK ÜRÜNLERİ İMALATI (İNŞAAT DEMİRİ VB) 3,8 2,8 

METAL YAPI VE YAPI PARÇALARI İMALATI -0,9 2,6 

SERAMİK KARO VE KALDIRIM TAŞLARI İMALATI 11,0 2,6 

HAZIR BETON İMALATI 10,7 2,5 

TAŞ VE MERMERİN KESİLMESİ, ŞEKİL VERİLMESİ, 

BİTİRİLMESİ 
8,7 1,7 

FIRINLANMIŞ KİLDEN TUĞLA, KARO VE İNŞAAT 

MALZEMELERİ İMALATI 
14,6 -2,5

DUVAR KAĞIDI İMALATI -15,9 -2,8

ÇELİKTEN TÜPLER, BORULAR, İÇİ BOŞ PROFİLLER BAĞLANTI 

PARÇA İMALATI 
-2,8 -3,7

DİĞER BİNA DOĞRAMACILIĞI VE MARANGOZLUK 

ÜRÜNLERİNİN İMALATI 
-47,7 -14,5

İnşaat Malzemesi Sanayi Ortalama 9,4 5,6

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 
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Tablo 7: İnşaat Malzemeleri İhracatı 2016 -2017 (milyon dolar) 

 

SEKTÖRLER 

 

2016 

OCAK-KASIM 

 

2017 

OCAK-KASIM 

 

YÜZDE 

DEĞ. 

ALÇI 37,3 44,6 19,6 

ÇİMENTO 466,2 493,2 5,8 

BOYA VERNİK 182,0 184,6 1,5 

YAPISAL KİMYA 293,3 292,7 -0,2 

PLASTİK İNŞ. MALZ. 822,2 790,4 -3,9 

AĞAÇTAN ÜRÜNLER 389,5 452,9 16,3 

DUVAR KAĞIDI 4,2 8,6 104,5 

İŞLENMİŞ TAŞLAR 845,6 848,9 0,4 

ALÇI ÇİMENTO BETON EŞYA 88,1 94,1 6,7 

TUĞLA KİREMİT 5,6 6,8 22,3 

SERAMİK KAPLAMA 475,0 506,5 6,6 

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ 195,1 210,4 7,9 

DÜZ CAM YALITIM CAMI 103,1 122,5 18,9 

CAM YÜNÜ 41,4 41,5 0,1 

DEMİR ÇELİK ÇUBUK PROFİL 3.154,8 3.289,2 4,3 

DEMİR ÇELİK BORU  1.064,3 1.287,5 21,0 

DEMİR ÇELİK İNŞAAT AKSAMI 912,4 960,0 5,2 

DEMİR ÇELİK DİKENLİ TEL 5,6 4,3 -22,9 

DEMİR ÇELİK TEL ÖRGÜ KAFES AĞ IZGARA 32,2 33,1 2,9 

DEMİR ÇELİK VİDA CİVATA SOMUN 317,5 369,6 16,4 

DEMİR ÇELİK RADYATÖR 336,4 389,3 15,7 

DEMİR ÇELİK SAĞLIK GEREÇLERİ 56,1 53,8 -4,0 

ALÜMİNYUM İNŞAAT MALZEMELERİ VE 

AKSAMI 
732,1 806,9 10,2 

ALÜMİNYUM SAĞLIK GEREÇLERİ 2,2 1,6 -29,8 

KİLİTLER VE DONANIM EŞYASI 346,5 372,1 7,4 

ISITMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI 600,1 694,8 15,8 

ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN APRON 

KÖRÜĞÜ 
45,1 55,3 22,6 

MUSLUK VE VANALAR 274,8 287,2 4,5 

ALARM CİHAZLARI 8,9 7,4 -17,2 

ELEKTRİK MALZEMELERİ 407,6 417,4 2,4 

YALITIMLI KABLOLAR 1.113,7 1.265,0 13,6 

SAYAÇLAR 32,1 39,9 24,1 

AYDINLATMA CİHAZLARI 235,1 211,2 -10,2 

PREFABRİK YAPILAR 156,2 151,5 -3,0 

YALITIM 88,9 95,9 7,8 

İNŞAAT MALZEMELERİ 13.871,3 14.890,6 7,3 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 
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İnşaat Malzemeleri / İnşaat ve Çevre 

Çağımızın tüm gelişmeleri, “Sürdürülebilirlik” kapsamı içerisinde 

değerlendirilmektedir. Düşük karbon salınımı hedefleyen, kaynak ve enerjiyi etkin bir 

ekonomik kazanca dönüştüren etkili önlemler öneren,  insan sağlığı ve güvenliğinin en üst 

düzeyde korunması gibi konuları öne çıkaran, sürdürülebilir tüketim ve üretim hedefleri 

doğrultusunda AB’de bazı yasal düzenlemeler çıkartılmaktadır.  Her bir endüstrinin bu 

yaklaşımları teşvik etme ve “Sürdürülebilir Endüstriyel Politika” eylem planlarını sağlama 

konusunda sorumluluğu bulunmaktadır. Ülkemiz,  her ne kadar AB üyesi bir ülke olmasa da 

bu düzenlemelerin bazılarını uygulamak durumunda olduğundan veya iyi örnek olarak 

aldığından, endüstrinin etkilendiği bazı yasal düzenlemeler ve ülke durumu aşağıdadır: 

 Yapı Malzemeleri Regülasyonu – CPR:

Yapı Malzemelerinin CE işaretlemesine ilişkin 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Direktifi

(CPD) 1989 yılında Avrupa’da yayınlanmış, Türkiye’de ise dönemin Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı 2002 yılında uyumlaştırılarak Yapı Malzemeleri Yönetmeliği olarak yayımlanarak 

01.01.2007 tarihi itibariyle zorunlu uygulamaya geçilmiştir.  Bununla birlikte, AB Resmi 

Gazetesinde CPD’nin yerine geçmesi amacıyla 04.04.2011 tarihinde Yapı Malzemeleri 

Yönetmeliği (CPR-Construction Products Regulation) yayınlanmış ve Direktiften 

Regülâsyona geçiş için 01.07.2013 tarihine kadar süre tanınmıştır. Türkiye’de ise CPR, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığınca 10.07.2017 ‘de yayınlanmış ve zorunlu uygulaması tüm Avrupa ile 

eşzamanlı olarak 01.07.2013 tarihinde başlanmış olup, yol malzemelerinin de kapsamına alan 

yapı ürünlerinin, serbest dolaşımı için CE işaretlemesi zorunluluğu devam etmektedir.  

 Türk Standartlarının Avrupa Standartlarına adaptasyonu, “TS EN”

Gümrük Birliği anlaşması gereği, ülkemizde de Avrupa’da yayınlanan EN harmonize

standartları TSE’de eş zamanlı olarak yayınlanmakta ve TSE EN olarak adapte edilmektedir. 

Yol inşası ile ilgili olarak karayolu şartnamelerindeki ürün ve deney standartlarının önemli bir 

bölümünün TS EN’lere uygun şekilde revizyonları yapılarak, KGM şartnamelerinde 

uyarlanmasına rağmen,  ülkemizdeki endüstri taraflarının bir araya gelerek, kullanılacak ürün 

ve deney yöntemlerine ait talep ve seçimlerini bir ülke dokümanında oluşturmaları ve TSE 

bünyesindeki ayna komiteye destek olmaları endüstride kalite kontrolü ve yönetiminde daha 

olumlu bir yapılanmayı sağlayacaktır.   
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 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi-BMİDÇS çerçevesinde

CO2 emisyonlarının sınırlandırılması

Bir OECD üyesi olarak Türkiye 1992 yılında kabul edilen BMİDÇS kapsamında her

endüstri alanında CO2 emisyonu envanteri tutmaya başlamıştır ve Kyoto Protokolüne taraftır. 

Ancak ülkemizin bu kapsamda sayısallaştırılmış salım sınırlama veya azaltım yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. AB’de yürürlüğe giren emisyon ticareti sistemi –EU ETS kapsamında 

asfalt endüstrisinin asfalt üretim tesislerinde emisyonlarına da sınırlama getirilmekte ve belirli 

bir seviyenin üzerinde emisyon yayan plent işletmecileri emisyon satın almak zorundadır.  Bu 

uygulama ülkemizde henüz uygulamaya geçmemiştir.  

 Atık Direktifi:

AB’de yayınlanan atık kullanımına ilişkin ilgili yönetmelikler, ülkemizde de

yayınlanmakta ve bu kapsamda asfalt yol endüstride farklı ikincil ürünler 

kullanılabilmektedir. Ancak endüstri, her bir atığın yol uygulamalarında kullanılmaması, 

performans, çevre ve sağlık etkileri tamamen irdelendikten sonra bu atıkların yol 

uygulamalarında kullanılmasına dair hassas bir yaklaşım içerisindedir. Ancak araç lastik 

atıkları gibi bazı ikincil ürünler endüstrimizde kullanılmaktadır. 

2.9.  Mühendislik-Mimarlık Eğitimi 

Ülkemizde 2017 yılı verilerine göre her yıl 10000’in üzerinde öğrenci inşaat 

mühendisliği bölümlerinden mezun olarak inşaat mühendisi olarak sektöre atılmaktadır7. 

Oysaki piyasanın ihtiyacı bu rakamın çok altındadır. Bu yüksek sayı nedeniyle birçok yeni 

mezun mühendis işsiz kalmakta, başka işlerde istihdam edilmekte ya da çok düşük ücretlerle 

çalışmaktadırlar. Ayrıca üniversite kontenjanlarındaki artış, mühendis olma yolunu çok 

kolaylaştırmış, buna bağlı olarak da ara eleman (inşaat teknisyeni, inşaat teknikeri vb.) sayısı 

ise sınırlı kalmıştır ve bu sayı yeterli değildir. Ülkemizde bulunan 113 adet inşaat 

mühendisliği bölümünün bir kısmı akredite olmuştur ve akredite olmuş bölümlerde verilen 

eğitim genel olarak birbirine eşdeğer ve dünya standartlarına göre uygundur, ancak bunu ülke 

genelindeki tüm bölümler için söylemek pek mümkün değildir. 

7 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu 2016, İMO yayınları, 

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/17133_44_05.pdf, Nisan 2016. 

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/17133_44_05.pdf
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Verilen eğitimde sektör-üniversite işbirliğinin önemi yüksektir. Öğrencilerin derslerde 

edindikleri teorik bilgilerin pratikte uygulamasını görebilecekleri tek fırsat çoğu üniversitede 

20+20 gün olarak yaz stajlarıdır. Bu stajların da ne kadar verimli olduğu tartışmalıdır.  

Üniversitelerimizde araştırma odaklı projeler genellikle teorik ve akademik yükselme 

odaklı olmakta, pratik durumlarda pek kullanılamamaktadır. Bu projelerin konuları sektörün 

ihtiyacına göre belirlenmeli ve hem başlangıç, hem de bitiş aşamalarında gerekli işbirlikleri 

sağlanmalıdır. Üniversite – sanayi işbirliğine verilen önem artmalı, bu konuda her iki taraf da 

gerekli çabayı göstermelidir.  

İnşaat Mühendisleri Odası tarafından üniversite sonrası, çalışan inşaat mühendisleri için 

mesleki eğitimler verilmektedir. Ancak bu eğitimler yetersiz kalmaktadır. Daha farklı bir 

planlama ile kamuda ve özel sektörde piyasada yer alan mevcut mühendislerin belirli 

aralıklarla zorunlu eğitimlere tabi tutulması, hem sektördeki yenilikleri öğrenmeleri hem de 

birbirlerinin tecrübelerinden faydalanmaları açısından yararlı olacaktır.  

Yurt dışında çalışacak mühendisler için yabancı dil tartışmasız çok önemlidir. Yurt dışı 

şantiyesinde çalışacak mühendisin, o ülkenin dilini (ya da ortak dil olarak kabul edilen 

İngilizce’yi) sadece konuşması yetmemekte teknik açıdan da o dile hakim olması 

gerekmektedir. Bu anlamda eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.  

Ülkemizde sayıları giderek artan üniversiteler mühendis sayılarında büyük artışlar 

sağlamakla birlikte nitelik bakımından eksiklikler söz konusu olabilmektedir. Ortaya konan 

stratejileri ve öngörülen vizyonu gerçekleştirebilmek için ülkenin her alanda daha kaliteli 

mühendislere ihtiyacı vardır. Diğer taraftan, üniversitelerimizin çok ciddi bir öğretim üyesi 

açığı da mevcuttur. 

Bu konuyla ilgili olarak, ilgili ve yetenekli öğrencilerin öğretim üyesi olmalarını 

sağlamak üzere alınabilecek tedbirler ve yurtdışı eğitim konuları araştırılmalıdır. Altyapı ve 

talep gibi kriterler değerlendirilmeden çok sayıda üniversite açılmasının Ülkeye yarar 

sağlayıp sağlamadığı değerlendirilmelidir. Yüksek öğrenim kalitesinin değerlendirilmesinde 

kabul gören uluslararası ve ulusal değerlendirme yöntemlerinin (ABET ve MÜDEK) 

uygulanması teşvik edilmelidir.  

Teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri bakımından mühendislerin, ayrıca, 

profesyonel hayatları boyunca eğitimlerinin devam etmesi gerekmektedir. Burada, özellikle 

ilgili mühendis odalarına görev düşmektedir. İzlenebilecek bir diğer yol da, mühendislerin 



51 
 

ihtiyaç duyduğu konularda Sürekli Eğitim programları kapsamında üniversitelerde ders 

almaları olabilir.  

2.10. İnşaat Sektöründe Belgelendirme8 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname (KHK) gereğince Bakanlığın temel görevlerinden biri yerleşmeye, 

çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, 

uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin 

norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin 

kayıtlarını tutmaktır.  

Bu görev doğrultusunda Bakanlığın ana hizmet birimlerinden olan Mesleki Hizmetler 

Genel Müdürlüğü; yerleşmelerin, yapıların ve binalara dair mimari, mühendislik, inşaat ve 

müşavirlik hizmetlerinin düzenlenmesi, izlenmesi ve kontrolünden sorumludur. Planlama, 

harita yapımı, arazi ve arsa düzenlemesi, değerleme, parselasyon, etüt ve proje müellifliği, 

harita plan, proje ve yapım kontrol müşavirliği, her türlü altyapı ve tesisat dâhil olmak üzere 

yapı müteahhitliği gibi hizmet alanlarında çalışan gerçek veya tüzel kişilerin görev, yetki ve 

sorumluluklarına ve kayıtlarının tutulmasına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri 

ile kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara tescil ve yeterlik belgeleri vermek veya 

verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak da genel müdürlüğün temel 

görevlerindendir. Bir başka ifadeyle; Genel Müdürlük, müteahhitlik ve müelliflik 

belgelemesi konusundaki tek yetkin otoritedir.  

Genel Müdürlüğün Belgelendirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ise, Yurtiçi 

Müteahhitlik Hizmetleri, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri, ile ilgili kayıt, takip ve 

belgeleme, Şantiye Şefleri, Fen Adamları ve Yapı Ustalarının kayıt ve takibi ile ilgili iş ve 

işlemlerini yapmaktadır. 

I- Belgelendirme ve Değerlendirme Faaliyetleri: 

a) Yurtiçi Müteahhitlik Karnesi: “Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma 

Yönetmeliği” ne göre C, H, B, G, D, A (A veya her miktar (Sınırsız)) olmak üzere, 6 

grupta; “Müteahhitlik Karnesi” verilmektedir.     

                                                      
8 Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
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Müteahhitlik karnesi, 2886 sayılı İhale Kanunu kapsamındaki bitmeyen işlerde, 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayan işlerde, kat karşılığı yapılan belediye 

ihalelerinde ve özel yapı kooperatiflerinin işlerinde geçerlidir.   

b) Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi: Resmi Gazete’nin 25/09/2007 tarih ve 26654 sayısında

yayımlanan “Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği”ne göre ülkemizi yurtdışında temsil

edebilecek nitelikteki müteahhitlik firmalarının oluşmasını sağlamak ve çalışmalarını

kolaylaştırmak üzere;

1- Yapı tesis, bakım, onarım işleri

2- Sınai ve teknolojik imalat, tesisat ve montaj işleri

3- İşletme, yönetim, bakım ve idame işleri

4-Proje mühendislik, müşavirlik işleri

olmak üzere, dört grupta “Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi” verilmektedir. 

Firmaların belge alabilme alt sınırları: 

 Yapı, tesis, bakım, onarım işlerinde 40 milyon A.B.D. Doları

 Sınai ve teknolojik imalat, tesisat ve montaj işlerinde 15 milyon A.B.D. Doları

 İşletme, yönetim, bakım ve idame işlerinde 5 milyon A.B.D. Doları’dır.

Proje mühendislik, müşavirlik işlerinde taban sınırı aranmamaktadır.

Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi: Taban limitlerini aşamayan gerçek kişi ve

firmalara yurtdışında üstlenmiş oldukları taahhütlerini tamamlayabilmeleri için en fazla

bir yıl süreli olmak ve taahhüt süresince yenilenmek suretiyle verilmektedir.

Yurtiçi Müteahhitlik Karnesi, Yurtdışı Müteahhitlik Karnesi değerlendirmeleri bakanlık

içi komisyonlar marifetiyle yapılmaktadır.

Tüm belgelerin süresi üç (3) yıldır.

II- Koordinasyon Faaliyetleri:

a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından karne almış yurtiçi veya yurtdışı müteahhit ile

ilgili dosyaları tutmak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, 
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b) Seferberlik ve savaş halinde, TSK’nin ihtiyacı olan özel inşaat firmalarının tespiti ve 

görevlendirilmeleri ile ilgili işlemleri yapmak, 

c) Müteahhit kayıtlarına esas raporları düzenlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlara 

istenildiğinde bilgi vermek,  

d) İnşaat ve Tesisat Müteahhitlerine Yetki Belgesi Numarası verilmesi iş ve işlemlerini 

yapmak, kayıtlarını tutmak. 

e) Şantiye şefleri, fen elemanları ve yetki belgeli ustaların faaliyetlerinin denetlenmesini 

sağlamak. 

III- Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası, Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli 

Ustalara Dair Faaliyetler: 

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında 

Yönetmelik, 5940 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile yapı müteahhitlerine yetki belgesi 

numarası verilmesi, kayıtlarının tutulması, mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi 

çalıştırılması mecburi yapılara, yapım işlerinde görev alan şantiye şeflerine ve yetki belgeli 

usta çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. 

Söz konusu Yönetmelik gereğince; yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların bir yapı 

müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi ve her müteahhidin “Yetki Belgesi 

Numarası” alması gerekmekte olup uygulama 01.01.2012 tarihinden itibaren başlamıştır. 

Ayrıca, anılan Yönetmelik ile yapım işinden doğan vergi ve sigorta prim borcu nedeniyle 1 

(bir) yıl; yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve 

verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi hâlinde beş yıl, ruhsat eki etüt ve projelere aykırı 

olarak gerçekleştirilen imalâtın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi hâlinde on yıl süreyle 

yetki belgesi numaraları iptal edilmektedir. 

Yapım işlerinde; inşaat, tesisat, elektrik, sıva ve benzeri branşlarda yetki belgeli usta 

çalıştırılması ve şantiyede yapılacak kontrollerde, ustaların yetki belgelerini ibraz etmeleri de 

01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir. 

Bu Yönetmelik kapsamında geliştirilen YAMBİS uygulaması ile sektördeki yap-sat 

müteahhitleri ve şantiye şeflerinin kayıt altına alınması ve takibi yapılmaktadır.  
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IV- Belgelendirilen Müteahhit Sayısı

Çevre ve Şehitrcilik Başkanlığınca 30.12.2012-29.12.2017 tarihleri arasında aşağıda 

belirtilen sayılarda belge verilmiştir: 

 Yurtiçi Müteahhitlik Karnesi           :        152 Adet 

 Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi :        264 Adet 

 Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi :        338 Adet 

 Yapı Müteahhidi (yap-sat) Yetki Belgesi Numarası :   208.466  Adet 

2007-2013 (Dokuzuncu) Kalkınma Planının İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik 

Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri başlığı altında 555nci maddesinde mesleki yetkinliğin 

belgelendirilmesi, 2014-2018 (Onuncu) Kalkınma Planının; İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, 

Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri başlığı altında 883ncü maddesinde inşaat 

sektörünün üretim ve hizmet kalitesini uluslararası standartlara ulaştırılması hedeflenmiştir. 

Ülkemizde yapı müteahhitliği hizmeti verebilmek için gereken asgarî şartlar 3194 sayılı 

İmar Kanununun, 09/12/2009 tarihli ve 5940 sayılı Kanun ile değiştirilen 28, 42 ve 44 üncü 

maddelerinde belirlenmiştir. “İmar Kanununun 44ncü maddesine göre hazırlanan “Yapı 

Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” 

Resmi Gazetenin 16/12/2010 tarih ve 27787 sayısında 01/01/2012 tarihinden itibaren 

yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.  

Yine, İçişleri Bakanlığı’nın 30.01.2007 tarih ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan” Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi 

Standard Tebliği” gereğince belediyelere, yapı ruhsatı verirken, ruhsat formuna “Yapı 

Müteahhidi Yetki Belge Numarası” girilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede 2011 

yılında YAMBİS (Yapı Müteahhitliği Bilişim) Projesi hazırlanmış ve 01/01/2012 itibariyle 

kullanılmaya başlanmış, proje fiilen 2015 yılına kadar sürdürülmüştür. 31/05/2012 tarihli ve 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile çok büyük 

çapta bir inşaat hamlesi yapılacağından kontrol ve denetim mekanizmasının eksiksiz olarak 

çalıştırılması ve sistemin idamesi yasal bir zaruriyettir. 

Bunların yanı sıra Resmi Gazetenin 27 Aralık 2014 ve 29218 sayısında yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi İle 

Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” 
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hükümlerine göre 3194 sayılı İmar Kanununun 32nci maddesinin uygulanması neticesinde 

karar alınan yapıların sorumlu müteahhitlerine verilen yetki belgesi numarasının 3194 sayılı 

Kanunun 42nci maddesi gereğince iptali ve iptal süresince yeni bir iş üstlenememeleri için 

YAMBİS sistemi üzerinden engellenmeleri gerekmektedir. Yine bu kapsamda 28.07.2017 

tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazetede Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve 

Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 

28.07.2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi 

Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve 

Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler ile Yapı Müteahhitleri ve 

Şantiye Şefleri ile ilgili iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülmektedir.   

Müteahhitlik ile ilgili işlemler 2011 yılından beri “YAMBİS”, şantiye şefliği ile ilgili 

işlemler ise 2017 yılından başlayarak “e-Şantiye Şefi” yazılımları ile kurulan sistemler 

üzerinden yapılmaktadır. Her iki sistemin de yasal olarak devamın sağlaması gerekli olup, 

11nci Kalkınma Planı kapsamında da yer almalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

2.11. İnşaat Sektöründe Ar-Ge Faaliyetleri 

Uzun vadeli kalkınma vizyonunda, inşaat sektöründe Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili 

stratejik beklenti; inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların, küresel rekabet ortamında, 

sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine ilişkin tehditleri karşılayabilecek biçimde bilgi ve 

teknoloji üstünlüklerine dayalı avantaj sağlayabilmesidir. 

Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin gerekliliği ve desteklenmesi, sekizinci, 

dokuzuncu ve onuncu kalkınma planları kapsamındaki özel ihtisas komisyonu raporlarında 

yer bulmuştur.  

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) kapsamında hazırlanan İnşaat, 

Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri Özel İhtisas 

Komisyonu (bundan böyle kısaca ÖİK olarak anılacaktır) raporu içerisinde yer alan 

Araştırma-Geliştirme, Meslek İçi Eğitim ve İstihdam Alt Komisyonu raporunda, “inşaat 

sektöründe Ar-Ge çalışmalarına ivme kazandıracak yeni yapılanma modelleri ve finansman 

kaynakları önerilmesi, bu çalışmalar sonucunda yeni inşaat malzemeleri ve yapım 

teknolojilerinin hayata geçirilmesine olanak sağlayacak yol ve yöntemlerin geliştirilmesi, ülke 

ekonomisi ve insanlarımızın can güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır” denerek, 

çeşitli sebepler sonucu Ar-Ge çalışmalarının büyük oranda kamu sektörü kuruluşlarında ve 
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malzeme üreticisi firmalarda yürütüldüğü, bunun sonucunda Ar-Ge çalışmalarına yetersiz 

kaynak ayrılması yanında, çoğunlukla kamu kuruluşları ve üniversitelerde gerçekleştirilen 

araştırmanın sonuçlarının sektörün genelinde kullanıma sunulmadığı ve hayata geçirilmediği 

dile getirilmiştir. Raporda, “Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlenmelerinde Sorunlar,” 

“Kamu Kuruluşlarında Yeniden Yapılanma Sorunları” ve “Üniversiteler ve TÜBİTAK İle 

İlgili Sorunlar” başlıkları altında çeşitli çözüm önerileri sıralanmış, Ar-Ge faaliyetlerine 

kaynak sağlamak için yeni finansman modellerinin gerektiği ayrıca vurgulanmıştır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) kapsamındaki ÖİK raporunda Ar-Ge 

faaliyetlerine dolaylı olarak değinilmiştir. İnşaat sektörü için 2013 vizyonu tanımlanmış, 

vizyona dönük temel amaç ve politikalardan biri “fiziksel sermayenin geliştirilmesi” olarak 

belirlenmiş, bu başlığa yönelik öncelik ve tedbir programlarından biri “yeni teknolojilerin 

kullanımı” olarak önerilerek bir “Ar-Ge özendirme programı” öngörülmüştür. 

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan ÖİK raporunda öncekilere kıyasla Ar-

Ge’ye büyük yer ayrılmış ve çeşitli veriler paylaşılmıştır. Özellikle yenilikçilik (“inovasyon”) 

kavramı üzerinde durularak yüksek katma değerli çözümler üretmenin temel yolunun bilgi 

yoğun ve yüksek teknolojiye dayalı ürün, süreç ve yöntemler geliştirmek olduğu vurgulanmış, 

inşaat sektörünün tüm dünyada Ar-Ge yatırımlarının ve yeniliklerin/yenilikçiliğin düşük 

kaldığı bir sektör olarak tanımlandığı dile getirilmiştir. Mevcut yenilik/yenilikçiliklerin 

müteahhitlik sektöründe çoğunlukla süreç ve yöntem, kimi zaman da hizmetlerde görüldüğü, 

ancak inşaat sektörünün Ar-Ge harcamalarının Türkiye’deki toplam Ar-GE harcamalarının 

yalnızca yüzde 0,5’i mertebesinde kaldığı belirtilmiştir. 

Bilim ve teknolojide yetkinlik ve yenilikçiliğin inşaat sektörünün geleceği ve 

uluslararası piyasada rekabet gücü açısından önemi açıktır. Konu yalnız ÖİK raporlarında dile 

getirilmekte kalmamış, ulusal düzeyde başka vizyon ve eylem planlarında da atıf almıştır. 

Örneğin "Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri" (TÜBİTAK) çalışması kapsamında 

hazırlanan İnşaat ve Altyapı Paneli raporunda 2023 vizyonlarından biri olarak “inşaat, altyapı 

ve toprak sanayi sektöründe çağdaş teknolojilerin geliştirilip kullanıldığı, uluslararası 

platformlarda rekabet edebilen” bir Türkiye dile getirilmiş; “inşaat sektörünün uluslararası 

rekabet gücünü artırmak için teknoloji geliştirme, performans ve verimliliği artırma gibi 

konularda Ar-Ge çalışmaları yanı sıra günümüzde bilgiye ulaşma ve paylaşma, daha kapsamlı 

bir deyişle, ‘Yapı Bilişimi’ konusunda çalışmalar” yapılması gerekliliği, “Ar-Ge çalışmalarına 
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ivme kazandıracak yeni yapılanmalar ve finansman modellerinin geliştirilmesi, yeni yapı 

malzemeleri ve yapım teknolojilerinin hayata geçirilmesi”nin önemi vurgulanmıştır.  

Daha dolaylı olmakla birlikte inşaat sektöründe Ar-Ge’yi teşvik eden Türkiye 

Cumhuriyeti İklim Değişikliği Eylem Planı [2011-2023] (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı), 

“ [...]iklim değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş; enerji verimliliğini 

yaygınlaştırmış; temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmış; iklim 

değişikliğiyle mücadeleye özel şartları çerçevesinde aktif katılım sağlayan ve yüksek yaşam 

kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmaktır” 

diyerek ortaya koyduğu vizyonu destekleyici eylemlerden biri olarak “Eylem B1.1.1.7. Enerji 

verimliliğini artırmak üzere yapı malzeme ve teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge 

önceliklerinin ve desteklenecek alanların belirlenmesi”ni önermiştir. 

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan Afet Yönetiminde Etkinlik Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu içerisinde de Ar-Ge çalışmalarının yetersiz kalması, yeterince destek 

verilmemesi ve teşvik edilmemesinin afet yönetimi için belirlenen zayıflıklardan biri olduğu 

dile getirilmiştir. 

Daha yakın dönemi hedefleyen bu kısa taramanın da işaret ettiği gibi Ar-Ge 

çalışmalarının teşviki, kaynaklandırılması ve yenilikçi gelişime dönüşünün/dönüşümünün 

sağlanması, uzun süredir dile getirilen strateji ve amaçlardır. Bu konuda sağlanan 

ilerlemelerin değerlendirilebilmesi ise kolay gözükmemektedir. Herşeyden önce konu 

hakkında derli toplu veri ve incelemelerin eksikliği söz konusudur. Kamu ve özel sektörde 

inşaat sektörü kapsamına alınabilecek faaliyet kollarında ürün, süreç ve/veya yöntem 

geliştirmek üzere Ar-Ge çalışmalarına ne kadar kaynak ayırıldığı ve bu çalışmaların sektöre 

geri dönüşlerinin ne olduğu (sağlanan iyileştirmelerin ne olduğu, sektörde ne kadar yaygın 

kullanıldığı, hangi rekabet ortamlarında fayda sağladığı, gelişim potansiyeli, 

patentlenme/lenebilme, vb.) belirlenmedikçe bu konuda yeni yatırımlar için kaynak sağlamak 

zorlaşmaktadır. 

Elbette her Ar-Ge çalışmasının geri dönüşü kısa zamanda ve maddi olarak kolay 

ölçülebilir olmayabilir, ancak inşaat faaliyetlerinin tarihi uzun olduğundan ilgili faaliyet 

kollarında temel bilim üretimi süreci büyük ölçüde tamamlanmıştır ve yeni gelişmeler 

ağırlıklı olarak teknoloji ve süreç esaslıdır. Türkiye, hedeflenen Çanakkale geçişi ile birlikte 

beş tane uzun açıklıklı asma köprüye sahip olacaktır, ancak bu köprülerin hiçbirinin tümüyle 
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yerli tasarımcı, mühendis ve müteahhitler tarafından yapılmamış/mayacak olması üzücüdür; 

bu durumun ortaya çıkması belki kısmen finansman ile ilgilidir ancak kısmen de yeterli bilgi 

ve teknolojinin bulunmamasından kaynaklandığını kabul etmek gerekir. 

Konunun her yönü ile değerlendirilmesi uzun zaman ve emek gerektirecektir ancak 

Onbirinci Kalkınma Planı kapsamında öngörülen çalışmaların süresi çok kısıtlı olduğundan 

burada kısaca kimi amaç, hedef ve eylem önerileri paylaşılarak gerekçelendirilmeye 

çalışılacaktır. Aşağıda dile getirilen konuların bir kısmı daha önceki strateji ve eylem 

planlarında dile getirilenlerle büyük benzerlik göstermektedir. 

2.12. İş Sağlığı ve Güvenliği9 

İnşaat sektörüne ilişkin istihdam verileri aşağıda özetlenmektedir: 

2015 yılı SGK istatistiklerine göre ülkemizde; 

-Toplam işyeri sayısı:      1.740.187 

-İnşaat işyeri sayısı:  198.231 (yüzde  11,4) 

-Toplam çalışan sayısı:    13.999.398

-İnşaatta çalışan sayısı:    1.980.630 (yüzde  14,1)’dur.

2016 yılı SGK istatistiklerine göre ülkemizde; 

-Toplam işyeri sayısı:  1.749.240 

-İnşaat işyeri sayısı:   195.990 (yüzde  11,2) 

-Toplam çalışan sayısı:     13.775.188

-İnşaatta çalışan sayısı:     1.887.099 (yüzde  13,7)’dur.

İnşaat alanında faaliyet gösteren işyeri sayısı 2002 yılında 96.578 iken bu rakam 2016 

yılında 195.990 olmuştur. 14 yıllık dönemde işyeri sayısında yüzde  103’lük artış meydana 

gelmiştir. 

Sektörde çalışan sayısı 2002 yılında 713.629 iken 2016 yılında 1.887.099 düzeyine 

ulaşmıştır. Çalışan sayısındaki değişim 14 yılda yüzde 164 olarak gözükmektedir.  

9 Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
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Şekil 5: İnşaat Sektöründe İşyeri ve Çalışan Sayısı Dağılımı (2002-2016) 

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Kazaları ve İnşaat Sektörü 

İnşaat sektöründe yaşanan iş kazaları dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemiz 

için de büyük sorun teşkil etmektedir. İstatistiklere göre inşaat sektörü ülkemizde en çok iş 

kazasının yaşandığı sektörlerden biridir. İş kazasına bağlı oluşan can kayıpları dikkate 

alındığında ise sektör ilk sıradadır. 

Şekil 6: 100 Bin İşçide Ölümlü İş Kazası Oranı Dağılımı (2002-2015) 

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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2002 ile 2016 yılları arasında yüzbin çalışanda gerçekleşen ölümlü iş kazası tabloda 

görüldüğü gibidir. 

2002 yılında 100 bin çalışanda ölümlü iş kazası 44,7 oranında iken bu rakam 2016 

yılında  26,3 oranına kadar düşürülmüştür. 14 yıllık dönemde 100 binde ölümlü iş kazası 

oranında yüzde 45 oranında azalma meydana gelmiştir.  

2015 yılı SGK istatistiklerine göre; 

- Bildirilen iş kazası sayısı : 241.547 

- İnşaatta iş kazası sayısı : 33.361 (yüzde 13,8) 

- Toplam ölümlü iş kazası sayısı : 1252 

- İnşaat sektöründe ölümlü iş kazası : 473 (yüzde 37,8)’dür. 

2016 yılı SGK istatistiklerine göre; 

- Bildirilen iş kazası sayısı : 286.068 

- İnşaatta iş kazası sayısı : 44.552 (yüzde  15,6) 

- Toplam ölümlü iş kazası sayısı : 1405 

- İnşaatlarda ölümlü iş kazası : 496 (yüzde  35,3)’dır. 

İş Kazalarının Ülke Ekonomisine Etkileri 

İş kazaları bilinen veya tahmin edilenden daha fazla maddi ve manevi zararlara sebep 

olmaktadır. Bu hasar ve kayıplar temel olarak; 

 Görünen Maliyetler

 Görünmeyen (Dolaylı) Maliyetler

olarak ele alınıp hesaplanır. 

Görünen maliyetler; geçici iş göremezlik nedeniyle oluşan katma değer kaybı, üretim 

kayıpları, üretim durması kaynaklı katma değer kaybı, sürekli iş göremezlik, ölüm aylığı ve 

tedavi masrafları gibi kalemlerden oluşmaktadır. 

Görünmeyen (dolaylı) maliyetler; kaza sırasında civardaki çalışanların işi bırakması, 

doktor, araç getirilmesi ve/veya kazalının taşınması, kaza mahallinin tekrar çalışır konuma 

getirilmesi v.b. nedenlerle oluşan maliyetlerdir. 
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TÜİK tarafından yayınlanan 2015 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri ile SGK 2015 

verileri kullanılarak İnşaat Sektöründe Toplam İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Maliyeti 

2015 yılı için 2.393.043.618 TL olarak hesaplanmıştır. 

Yukarıda belirtilen görünmeyen maliyetlerin yanı sıra, çalışanın ömründeki kısalmanın 

iş gücünde neden olduğu kayıp gibi diğer etkiler de hesaba katıldığında; iş kazalarının ülke 

ekonomisi üzerinde hesaplanan rakamdan çok daha fazla bir yük oluşturduğu görülmektedir. 

İnşaat sektöründeki iş kazalarının temel nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Standartlara ve işe uygun olmayan ekipman kullanımı; 

o Standartlara uygun ekipman üretebilecek sanayici eksikliği, 

o İşveren, çalışan ve İSG profesyonellerine yönelik eğitim eksikliği, 

o Özellikle inşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerine yönelik eğitim 

eksikliği, 

 Çalışanın güvensiz davranışları, 

 Büyük ve ağır iş makineleri. (Ayrıca proje tipi ve şantiyenin büyüklüğüne göre yoğun 

araç trafiği ve trafik kazaları da söz konusu olmaktadır) 

 Üretim yöntemleri ve kullanılan malzemelerin çeşitliliği. 

 Çalışma ortamında aynı anda birçok farklı işin yapılması ve çalışanların diğer 

çalışanların yaptığı işlerden etkilenebilmesi. (İşbirliği içerisinde hareket edilmediğinde 

ve koordinasyon sağlanmadığında kaza ihtimali artmaktadır) 

 İnşaatlarda çalışma alanının genellikle geniş ve dağınık olması, bunun  da kontrolü 

zorlaştırması. 

 Çalışanların sürekli değişiklik göstermesi, dolayısıyla eğitimlerinin ve şantiyeye uyum 

sağlamalarının güçleşmesi.. 

 Çalışma ortamında birden fazla işveren ve/veya alt işverenin çalışıyor olmasının 

koordinasyonu zorlaştırması.. (Farklı ekiplerin bir arada çalışması ve işlerin birbirleriyle 

kesişmesi yeni riskler ortaya çıkarmaktadır) 

 Çalışanlar olumsuz hava koşullarına doğrudan maruz kalması. (Çalışmalar açık alanda 

gerçekleştirildiğinden yazın aşırı sıcağa kışın da aşırı soğuğa maruziyet söz konusudur) 

 Yürütülen işlerin, sektörün zorlu çalışma koşullarına rağmen belli bir süre içerisinde 

bitirilmesi gerekliliği. (Hızlı çalışma; önlemlerin alınmadan işin yürütülmesine, 
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kullanılan ekipmanların aşırı güçte çalıştırılmasına, planlama yapılmadan hareket 

edilmesine neden olmaktadır ve bu durumlar iş kazasını tetiklemektedir) 

İnşaat Sektöründe İş Kazalarını Azaltmak İçin Çözüm Önerileri 

 Yapı sektöründe; standartlara uygun olmayan iş ekipmanı kullanımının engellenmesi ve

standartlara uygun iş ekipmanı kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik

gerçekleştirilecek düzenlemelerle birlikte sektörde yaşanan iş kazalarının büyük bir

bölümü ortadan kaldırılabilecektir. Bu amaçla, sanayicilerin TS EN standartlarına

uygun iş ekipmanı üretmelerine yönelik teşvik edilmesi, standartlara ve işe uygun

ekipman kullanmayan işverenlere inşaat proje maliyet büyüklüğü oranında bir ceza

sistemi getirilmesi, standartlara ve işe uygun olarak temin edilen ekipmanı kendi

inisiyatifiyle uygun şekilde kullanmayan çalışanlara yönelik ceza puanı uygulamasının

getirilmesi fayda sağlayabilecektir. Ayrıca, standartlara ve işe uygun ekipman

kullanımının yaygınlaştırılmasıyla sektörde iş kalitesi ve verimlikte yaşanacak artış yerli

firmaların uluslararası alanda etkinliğini de olumlu yönde etkileyecektir.

 Gelişmiş ülkelerde yapı sektöründe kullanılan ve iş kazalarının önlenmesine fayda

sağlayacak iş ekipmanlarının ülkemizde de üretiminin ve standartlara uygunluğunun

belgelendirilmesinin sağlanmasıyla çalışanların güvenli bir şekilde çalışabilmesi

sağlanabilecektir. TSE’nin sektörde yaygın olarak kullanılan tüm iş ekipmanlarının

standartlara uygunluk belgelendirme süreçlerini gerçekleştirebilecek kapasiteye

getirilmesi fayda sağlayabilecektir.

 İnşaat, tesisat ve elektrik birim fiyat, analiz ve tariflerinde ilgili pozların, iş sağlığı ve

güvenliğine ilişkin eklemeler yapılarak güncellenmesi ile birlikte işverenlerin sektöre

ilişkin aldıkları kamu ihalelerine yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlerde iş sağlığı ve

güvenliğine ilişkin tedbirleri almalarını kolaylaştıracaktır. Özellikle kamu ihalelerinde iş

sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklere yer verilmesi ile işverenlerin tedbirleri

ekonomik açıdan gereksiz bir maliyet olarak algılamasının önüne geçilebilecektir.

Alınacak tedbirler hem işvereni hem de ülkemizi, önlemekten çok daha maliyetli olan iş

kazalarının mali yükünden kurtaracaktır.

 İnşaat mühendisliği lisans eğitim müfredatında iş sağlığı ve güvenliği derslerinin

içeriğinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte üniversiteler başta olmak

üzere tüm tarafların ortak çalışmalarıyla sektöre uygun şekilde belirlenmesi yetişmiş

çalışan ihtiyacını karşılayacaktır.
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3. SEKTÖRÜN GZFT ANALİZİ  

Sektörün güçlü yönleri: 

 Uluslararası bazda, özellikle Asya, Körfez ülkeleri ve Rusya’daki ihale ve iş 

deneyimleri olması, 

 Potansiyel arz eden bölge ülkeleriyle tarihi, ekonomik ve kültürel yakınlığın sağladığı 

avantajlar,  

 Yatırım potansiyeli yüksek ülkelere coğrafi yakınlık ve lojistik üstünlüklerinin 

bulunması, 

 Türkiye'de ve yurtdışında her türlü altyapı ve üstyapı projesinde tasarım ve inşaat 

kontrollük hizmetlerinde önemli deneyim ve teknik bilgi birikimi, 

 Deneyimli teknik personel, teknolojik imkân ve bilgi birikimi, 

 Güçlü makine parkı ve yan sanayi, 

 Merkez ve maliyet odaklı faaliyetleri ile hızlı karar verebilme mekanizması,  

 Değişik şartlara hızlı uyum sağlayabilme ve inisiyatif alabilme yeteneği, 

 Rekabetçi fiyatlarla uluslararası standartlarda iş yapabilme gücü, 

 Uluslararası finans kuruluşlarıyla çalışma deneyimi, 

 Yeni teknolojileri uygulayabilme becerisi, güçlü bir teknik ve teknolojik alt yapı. 

Sektörün zayıf yönleri: 

 Sektöre giriş-çıkışın kolay olması, 

 Sözleşme ve risk yönetimi sorunları, bürokratik engeller, 

 Teknik müşavirlik firmalarının yeterli büyüklüğe ulaşmamış olması, 

 Ar-Ge faaliyetlerinin yetersizliği,   

 Sektörün arkasında yer alacak özel ya da devlet kaynaklı finansman ve sigorta 

imkânlarının kısıtlılığı ve devlet desteği ihtiyacı,  

 Özellikle yurtdışı işlerde teminat mektubu temininde güçlükler ile karşılaşılması, 

 Yurtdışı inşaat işlerinde o ülkelerin mevzuatları konusunda bilgi eksiklikleri, 

 Sertifikalı işçi sayısının yetersizliği ve maliyetlerinin yüksek olması, 

 Yurtiçinde ödemelerin zamanında olmaması nedeni ile yüklenici ve taşeronların 

ekonomik sıkıntılar yaşaması, 

 Döviz kurundaki dalgalanmalar, 
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 Aşırı düşük fiyatlar nedeniyle kar marjlarının azalması ve hizmet kalitesinin düşmesi,

 Firmaların düşük kar marjlarıyla çalışmaları nedeniyle finansman açısından güçlü

duruma gelememesi,

 Kamu ve özel sektördeki işverenlerin teknik müşavirlik hizmetlerini en düşük fiyatlarla

yaptırma isteği nedeniyle teknik müşavirlik firmalarının güçlenememesi,

 Firmaların istenen büyüklüğe ulaşamaması,

 Yabancı dil bilen teknik eleman sayısının yetersizliği,

 Yeni teknolojileri uygulayabilecek eleman sayısının yetersizliği,

 Sahip olunan deneyimli kalifiye teknik eleman kapasitesinin devamlılığını

sağlayamamak,

 Yurtiçinde ve potansiyel arz eden bölgelerde yabancı firmalarla rekabet etmekteki

zorluklar,

 İhale Kanunu’ndan ve mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar,

 Proje yönetimi, risk yönetimi ve sözleşme yönetimi konusunda yetersizlikler ve

deneyim eksikliği

Sektörün önündeki tehditler:

 Kamu İhale Kanunu ve uygulamalarının çözümleyemediği aşırı düşük tekliflerin sektör

karlılığını dolayısıyla sermaye birikimini engellemesi,

 Düşük fiyatların “iş ahlakı ve etiği”ni olumsuz etkilemesi, kalitesiz iş üretimi,

 Ülkede “müteahhit” kavramı ile ilgili bir tanımın ve sınırlamaların olmaması,

 Malzeme fiyatlarındaki dengesizlik,

 Ar-Ge çalışmalarının eksikliği,

 Kamu-özel sektör ve üniversitelerin daha fazla işbirliği sağlayamaması,

 Dünyada küresel ekonomik krizin etkisinin sürmesi,

 Bölgesel sorunların ve tehditlerin giderek tırmanması ile petrol ve gaz fiyatlarındaki

aşırı düşüşler nedeniyle dış pazarların daralması (Libya, Irak, Suriye, bazı Kuzey Afrika

ülkeleri pazarlarının kapanması),

 Bölgesel sorunlar ve dış siyasi gelişmelere bağlı olarak risklerin artması, taleplerin

azalması,
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 Dünyadaki ekonomik kriz ve daralan pazarlar nedeniyle yerel ve uluslararası pazarlarda 

yabancı firmaların rekabetçi fiyatlarla teklif vermesi sonucunda firmalarımızın iş alma 

olanaklarının azalması,  

 Bazı ülkelerin yerel mevzuatının yabancı firmaların çalışmasına ilişkin kısıtlayıcı 

hükümler içermesi nedeniyle Türk teknik müşavirlik firmalarının yurtdışında çalışması 

önünde engeller oluşması, ancak yabancı firmaların Türkiye'de serbestçe çalışabiliyor 

olmaları, 

 Yabancı firmalar için yerel ortak zorunluluğu olmaması, 

 Yabancı firmaların Türkiye'de yerel firmalar kurmaları, yurtdışındaki ana firmanın 

deneyimlerini ve finansman gücünü kullanarak ve Türk elemanlar istihdam ederek Türk 

teknik müşavirlik firmalarıyla rekabet etmeleri, ön yeterlik değerlendirmelerinde 

giderek Türk firmalarının önüne geçmeleri, 

 Müteahhitlerimizin çoğunun teknik müşavirlik hizmetlerini en düşük fiyatlarla, en 

ucuza temin etmek arzusunda olmaları; kaliteyi, deneyimi, bilgi birikimini göz ardı 

etmeleri nedeniyle kaliteli hizmet veren teknik müşavirlik firmalarımızın iş alamamaları 

ve yurtiçinde güçlenememesi,  

 Kamuda teknik müşavirlik hizmetlerinden yeterince yararlanılmaması, 

 Kamu yatırırım bütçeleri belirlenirken teknik müşavirlik hizmet bedellerinin (tasarım ve 

inşaat kontrolluk bedelleri) gerçekçi şekilde ve kaliteli hizmet almaya yönelik olarak 

hesaplanmaması, 

 Sözleşmelere uygulanan fiyat farklarının gerçekçi olmaması ve firmaların 

mağduriyetine yol açan uygulamaların düzeltilmemesi, 

 Avrupa Birliği finansmanlı işlerde aşırı yüksek tutulan yeterlilik kriterleri (ciro, iş 

deneyimi, bitirilmiş işlerin bedelleri, uzman özgeçmişlerinde aranan özellikler) 

nedeniyle yerli firmaların iş hacimlerinin ve gelirlerinin çok düşük olması ve giderek 

yeterliliklerini yitirip ihalelere katılamaz duruma düşmeleri, 

 Mesleki sorumluluk sigortası'nın zorunlu olmaması nedeniyle; kalitesiz hizmet veren, 

sorumluluk üstlenmeyen çok sayıda müşavirlik firmasının  ihalelere katılması, 

 Teknik müşavirlik firmalarının müteahhitler ile müteselsilen sorumlu tutulması, 

sorumlulukların teknik müşavirlik hizmet sözleşmesi miktarı ile sınırlı olmaması,  

 Çok sayıda üniversite açılmasına karşın teknik eğitim kalitesinin düşmesi, 
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 Yurtdışı teknik müşavirlik hizmetlerine uygulanan destekler için istenen belgelerin

teminindeki güçlükler,

 Proje çalışmaları sırasında gereksinim duyulan onaylar için istenen harçların sürekli

olarak artarak firmaların verdikleri tekliflerde göz önüne aldıkları rakamların çok

üzerine çıkması

Sektörün önündeki fırsatlar:

 Yurtiçinde altyapı ve üstyapı yatırımlarının artması.

 Kentsel dönüşüm projelerinin yarattığı iş olanaklarının artması,

 Kamu-özel sektör ortaklığı modeliyle gerçekleştirilen projelerinin artması,

 Yurtdışında Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar ve Afrika'da çok sayıda iş

olanakları bulunması, bu konularda Türk müteahhitlik firmalarıyla işbirliği yapma

olanaklarının artması.
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4. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 

Bu bölümde, önceki bölümlerde yapılan analiz ve tespitler ışığında, sektörün 11. Plan 

Dönemi perspektifi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bölüm, teknik müşavirlik sektörü özelinde 

öneriler ve bu sektöre ilişkin Plan Dönemi hedef, politika ve öncelikleri ile başlamakta, 

ardından araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili politika ve önceliklerle devam etmekte, 

bölümün sonunda ise sektörün geneline ilişkin Stratejik Bileşenlere yer verilmektedir.  

Sektörün geneli ve destekleyici alt sektörleri ile ilgili olarak yapılan analiz ve tespitler 

sonrasında 12 adet stratejik bileşen belirlenmiş ve her bir bileşen için hedef, strateji, tedbir ve 

öncelikler oluşturulmuştur. Bu bileşenler,  

1. Eğitim,  

2. Teknik Müşavirlik Hizmetleri,  

3. Rekabet Ortamı,  

4. Hizmet Çeşitliliği ve İşbirliği,  

5. Yurt Dışına Atılım,  

6. Kullanıcı Odaklı ve Sürdürülebilir Yapılı Çevre,  

7. İş Sağlığı ve Güvenliği,  

8. İnovasyon ve Ar-Ge,  

9. Koordinasyon,  

10. Yapı Malzemeleri,  

11. Finansman ve Sigorta,  

12. Sorumluluk ve İhtilafların Çözümü   

olarak belirlenmiştir.    

Söz konusu stratejik bileşenlerin altında ise bu kapsamda atılması gereken adımları 

politika karar hiyerarşisi çerçevesinde tanımlayan hedef, strateji, tedbir ve öncelikler yer 

almaktadır. Oluşturulan hedef, strateji ve tedbirler, Sektörün 11. Kalkınma Planı döneminde 

izleyeceği yola ışık tutacaktır.   
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4.1. Sektörün Geneline İlişkin Uzun Vadeli Hedefler, Plan Dönemi Hedefleri, 

Temel Amaç, Politika ve Tedbirler 

4.1.1. Uzun Vadeli Hedefler 

Sektörün uzun vadeli hedefi, nitelikli insan gücünü yetiştiren bir mesleki eğitim sistemi 

temelinde, nitelikli arz ve talebe dayalı rekabet ortamında, hizmet çeşitliliği ve işbirliğini 

sağlamış, teknik müşavirlik hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanan, inovasyon ve Ar-Ge 

kapasitesi yüksek, iş sağlığı ve güvenliğini temin etmiş, finansman imkanlarını çeşitlendirmiş, 

sorumluluk ve ihtilafların çözümünde etkin, insan odaklı, çevreyle barışık, koordine olmuş ve 

hizmet ile malzeme ihracında uluslararası piyasalarda marka haline gelmiş bir sektör haline 

gelmektir.  

4.1.2. Plan Dönemi Hedefleri, Temel Amaç, Politika ve Tedbirler 

Uzun vadeli hedefleri gerçekleştimek için alt bileşenler bazında 2023 hedefleri, 

hedeflere dönük temel amaç ve politikalar ve bunlara yönelik uygulama stratejileri ve 

tedbirler şu şekildedir.   

4.1.2.1. Eğitim 

On Birinci Kalkınma Planı (2023) Hedefleri 

1. Sektörün mühendislik insan kaynağının arz-talep dengesini yeniden oluşturmak

2. Sektörün mühendislik insan kaynağının niteliğini iyileştirmek

3. Sektörün mühendislik insan kaynağına yurtdışında ve uluslararası standart ve

metodolojiler ile çalışabilir nitelikler kazandırmak

Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar

1. Mimarlık ve mühendislik öğrencilerinin yabancı dil öğrenimi, teknoloji kullanımı, farklı

kültürlerde çalışma ve yeni metot ve tekniklerle yönetim becerilerini geliştirmek

2. Üniversite sonrası eğitimleri ve meslek içi eğitimlerini teşvik etmek

Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler

1. YÖK ile işbirliği yaparak, üniversitelerin mimarlık ve mühendislik öğrenci

kontenjanlarını piyasanın ihtiyacına göre belirlemek
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2. Üniversitelerin mimarlık ve mühendislik bölümlerinde eğitimin niteliği ve süresini 

artırmak ve uygulama stajlarında etkinlik sağlamak 

3. Üniversitelerde bina bilgi modellemesi, inşaat proje yönetimi gibi alanlarda lisansüstü 

ve doktora eğitimlerini yaygınlaştırmak 

4.1.2.2. Teknik Müşavirlik Hizmetleri 

On Birinci Kalkınma Planı (2023) Hedefleri  

1. Teknik müşavirlik şirketlerini öncelikle yurtiçinde güçlendirmek 

2. Teknik müşavirlik şirketleri gelirlerinin yüzde 50’sini yurtdışından elde etmek  

Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar  

1. Teknik müşavirlik şirketlerinin multidisipliner, bütünsel ve kurumsal bir yapıya 

evrilmelerini teşvik etmek 

2. Mimarlık, mühendislik ve teknik müşavirlik şirketlerinin ölçeklerini büyütmesini 

sağlamak 

3. Teknik müşavirlik şirketlerinde inovasyon ve Ar-Ge’yi teşvik etmek 

Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

1. Kamu ve özel sektörün; mimarlık, mühendislik ve teknik müşavirlik hizmetlerini 

bireysel/parçacıl uzmanlardan değil multidisipliner, bütünsel yaklaşıma ve kurumsal 

yapıya sahip şirketlerden almaya yönlendirecek/teşvik edecek yasal düzenlemeler 

yapmak 

2. Teknik müşavirlik şirketleri arasında birleşme ve satın almaları teşvik etmek 

3. Multidisipliner teknik müşavirlik şirketlerine vergi ve harç muafiyeti, SGK indirimi 

sağlamak 

4. Teknik müşavirlik şirketlerine gerek kamu ve gerekse özel sektörde projelerin “Şeffaf 

ve Bağımsız Maliyet Yönetim” (planlama, bütçeleme ve denetleme) alanında yetki ve 

sorumluluk verecek bir yasal düzenleme yapmak 

5. Mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik, yapı denetim ve ISG denetim şirketlerine 

mesleki sorumluluk sigortasını zorunlu kılmak 

6. Proje hizmetleri kapasitesinin dengeli ve sürdürülebilir olarak artmasına engel olan, 

eğitimde sürekliliğin ve hizmet-içi eğitim olanaklarının yeterince sağlanamıyor olması 

nedeniyle, meslekî yetkinlik ve yeterlilik için üniversite ve yüksek okul müfredatında 
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yapılması gereken düzenlemeleri somutlaştırarak ilgililere sürekli tavsiyelerde 

bulunmak; 

7. Proje hizmetlerinde uzmanlaşma sağlanmasına engel olan, yeterli sürekliliğinin

sağlanamamasına karşı sürdürülebilir işbirliği yolları geliştirmek;

8. İhracatının yüzde 46.2’sini AB-27 alanına yapan Türkiye’nin, proje hizmetleri ihracatını

orta vadede aynı yüzdeye yaklaştıracak girişimlerde bulunmak, ve bu çabaları AB

üyeliği müzakerelerine endekslemeden stratejik tek seçenek olarak benimsemek;

9. Ar-Ge’nin, doğrudan muhatabı ve talep edeni olmayan bir kısır uğraşa dönüşerek

teknoloji üretememesine, proje hizmetlerinin de katılımıyla çözüm aramak, ve böylece

yüklenicilik hizmetlerinin yabancı teknoloji pazarlayanların komisyonculuğuna

zorlanmasına son vermek;

10. Ulaşım altyapı projelerinin yapım ve işletme faaliyetlerini, enerji verimliliği ve çevre

koruması ilkelerine uygun olarak sürdürülebilir hareketliliğe ve kentsel dönüşüme

özgün değer katacak şekilde gerçekleştirmek;

11. Proje hizmetlerinin de katıldığı inovasyon ortaklıkları gibi yollarla, kamu ve özel sektör

işbirliğine kalkınma hedefleriyle uyumlu yeni alanlar açmak, bu alanları değer

zincirleri, endüstri kümeleri, bilgi paylaşım ve öğrenme ağlarıyla desteklemek, ve

böylece özellikle rekâbet öncesi işbirliği projelerinin ticarileştirilmesine katkı sağlamak;

12. Kamu-özel sektör inovasyon ortaklıkları (IPPP) çerçevesinde açık inovasyon

yaklaşımıyla, teknoloji platformlarında, ve yeniliklerin projelere yansımasında görev

alabilecek uzmanlaşmış proje hizmet kurumları ile ileri mühendislik malzemeleri ve

uygulama tekniklerini yeniden ele almak,

a. ulaşım teknolojilerini yerleşik anlayışlardan farklı bakışla geliştirecek platformlar

kurmak,

b. nükleer teknolojilerin işletme sistemlerinde iyileştirmeler yapmak,

c. yenilenebilir ve alternatif enerji üretim ve dağıtım teknolojilerini, uluslararası ve

ulusal inovasyon ortaklıkları ile sürdürülebilir ölçülerde yeniden ihdas etmek,

d. çevre ve iklim değişikliklerine uyum teknolojilerinde yerel uzmanlaşmayı

gerçekleştirmek,

e. EGS (‘Enhanced Geothermal System’) ile yeni konutlar tasarlamak,

f. internet ve mobil iletişim olanaklarıyla kurumsal yenilenme ve entegrasyon

sağlamak;
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13. Kamu-özel sektör işbirliği ve ortaklıklarının gerektirdiği (teknik) girdilerin, doğrudan 

proje hizmetlerini yeniden yapılandırarak ve ihtisaslaştırarak edinilmesine gayret etmek 

(ayrıca, bkz. Madde 14); 

14. Ekonomiyi özgünleştirerek yetkinleştirme amaçlı devlet politikalarına, proje ve 

projelendirme hizmetlerinin de ileri teknolojilerle uyumlu bir yeniden yapılanmayla 

katkı sağlamasını, özkorumacılığın ötesinde bir açıklıkla desteklemek 

4.1.2.3. Rekabet Ortamı 

On Birinci Kalkınma Planı (2023) Hedefleri  

1. Sektörde tüm paydaşlar için “haksız rekabeti” ortadan kaldırmak 

2. Sektörde özellikle müteahhitlik firmaları arasında yaygın “kayıt dışılığı” ortadan 

kaldırmak 

3. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe “en düşük fiyat” yerine “nitelik odaklı 

seçim” sistemine geçmek 

Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar  

1. Teknik müşavirlerin hizmet alanında üniversiteler, STK’lar ve kamu şirketlerinin 

ihalelere katılımını kısıtlamak 

2. Müteahhit şapkası taşıyan yatırımcıların kayıt dışı işlemlerine (çifte muhasebe 

sistemiyle vergi ve SGK prim kaçakçılığı vb.) mani olmak  

3. Yapı denetimi ve ISG denetimi (iş sağlığı ve güvenliği) sistemlerinde taraflar arasında 

menfaat çelişkisi yaratmayacak bağımsız bir denetim yapısı oluşturmak 

Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

1. Sorumlulukların ve yaptırımların tanımlandığı, yapım süreçlerinin her aşamasında etkin 

kontrol ve denetimin yapıldığı bir kalite güvence sistemi oluşturmak 

2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nedeniyle ortaya çıkan “aşırı düşük teklif” sorununun 

çözümlenmesi için yöntemler geliştirmek 

3. Kamu alımlarında yaşam boyu maliyet, sürdürülebilirlik ve toplam kalite esaslarının 

uygulanmasını sağlayacak düzenlemeler yapmak 

4. Kamu idarelerinin teknik müşavirlik görevini ifa eden personelini bir program dahilinde 

azaltmak, yeni personel alımından vazgeçmek, işlerini giderek dış kaynak kullanarak 
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teknik müşavirler eliyle yaptırmak, personeline işi kendisi yapan değil, yaptıran-yöneten 

konumuna yükseltecek oryantasyon eğitimleri vermek 

5. Üniversiteler, STK’lar ve kamu şirketlerini teknik müşavirler ile ayni ihalelere davet

etmemek üzere Kamu İhale Yasasında bir değişiklik yapmak

6. Sektörde müteahhitlik ve teknik müşavirlik yapmak için nitelik, bilgi, deneyim ve

organizasyonel yapılanma kriterlerini zorunlu ve güncel tutan -karne anlamı taşımayan- 

yasal bir sertifikasyon düzenlemesi yapmak

7. Gayrimenkul yatırımcılarının SGK kurumlarında müteahhit kimliği ile hesap açarak,

inşaat yapmalarını engelleyecek bir yasal düzenleme yapmak

8. Kamu ihale sisteminde inşaat hizmet sektörü ile mal tedarikini ayırmak

4.1.2.4. Hizmet Çeşitliliği ve İşbirliği 

On Birinci Kalkınma Planı (2023) Hedefleri 

1. Tedarik/satın alma süreçlerini ve ilgili mevzuatı, hizmet çeşitliliğini artıracak şekilde

düzenlemek

2. Yapım değer zincirinde yer alan taraflar arasında (işveren, müteahhitler, müşavirler,

finansman kuruluşları vb.) yeni işbirliği modelleri geliştirmek, bunun için yöntemler

araştırmak (kümelenme çalışmaları vb.)

3. Teknik müşavirleri PPP, BOT, EPC, D&B gibi çağdaş işbirliği yapılanmalarının formel

paydaşı haline getirmek

4. Ülke yatırımlarında verimliliği temin etmek için öncelikle kamu kurumlarının, değer

mühendisliği, yaşam boyu maliyet analizi, proje yönetimi, maliyet planlama, maliyet

modelleme ve denetleme gibi hizmetleri uygulama öncesi ve sonrası süreçte teknik

müşavirlerden bağımsız olarak ayrıca alabilmesini sağlamak

Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar

1. PPP, BOT, EPC, D&B projelerinde bağımsız teknik müşavirlerin ihale şartnamelerine

organizasyonun görevi tanımlı ve sorumluluk taşıyan paydaşı olarak girmesini sağlamak

2. Değer mühendisliği, yaşam boyu maliyet analizi, proje yönetimi, maliyet planlama,

modelleme ve denetleme alanlarındaki teknik müşavirlik hizmetlerinin kamu idareleri

tarafından tanınması ve talep edilmesini sağlamak

3. Maliyet planlama, modelleme ve denetleme sistemini hayata geçirmek üzere bir

“Uniform Yapı Kodlama Sistemi ve Teknik Şartname” altyapısını acilen kurmak
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Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

5. Kamu kurumlarının; değer mühendisliği, yaşam boyu maliyet analizi, proje yönetimi 

gibi hizmetleri teknik müşavirlerden bağımsız olarak ayrıca alabilmesini sağlayacak bir 

yasal düzenleme yapmak 

6. Kamu kurumlarının maliyet planlama, modelleme ve bütçe denetleme hizmetlerini 

teknik müşavirlerden bağımsız olarak ayrıca alabilmesini sağlayacak bir yasal 

düzenleme yapmak 

7. Oluşturulacak “İnşaat Sektörü Koordinasyon ve Düzenleme Kurumu” kanalıyla 

“Uniform Yapı Kodlama Sistemi ve Teknik Şartname” altyapısını uluslararası kabul 

gören CSI (Construction Specification Institute) ve/veya RICS (Royal Institute of 

Chartered Surveyors) uygulamalarından yararlanarak acilen kurmak ve bunun yasal 

mevzuatını düzenlemek 

8. Teknik müşavirlik şirketlerinin ISG denetim şirket faaliyetlerinin teknik koordinasyonu 

ve hizmetlerini değerlendirme görevini kapsayacak bir yasal düzenleme yapmak 

4.1.2.5. Yurtdışına Atılım 

On Birinci Kalkınma Planı (2023) Hedefleri  

1. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün yurtdışında sürdürülebilir rekabet avantajı 

kazanabilmesi için uzmanlaşma/derinleşme, markalaşma ve farklılaşma ile işgücü 

yoğun işlerden teknolojik üstünlük ve yönetsel yetkinlik gerektiren işlere doğru yönelişi 

sağlamak 

2. Taahhüt işlerinden yatırım projeleri, işletmecilik vb. hizmetlere geçişi sağlamak, 

yurtdışında faaliyet gösterilen pazarları çeşitlendirmek 

3. Teknik müşavirlik firmalarının hizmetlerinin yüzde 50’sinin ihracattan elde edilmesini 

sağlamak 

Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar  

1. Şirketlerin yönetsel ve teknolojik yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitim, 

araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi 

2. Taahhüt ve teknik müşavirlik firmalarının birleşerek multidisipliner yapıya 

kavuşmalarını, ölçeklerini büyütmelerini ve gelişmiş ülkelerle rekabet edebilirliğini 

sağlamak  
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Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

1. Hizmet ihracatı yapan firmaları yurtiçinde güçlendirmek üzere vergi, harç ve SGK prim

muafiyeti sağlamak

2. TC Ekonomi Bakanlığının yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik teşvik sistemini

iyileştirmek

3. TC Ekonomi Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi, Türkiye İhracatçılar Meclisi,

Türk Eximbank, TOBB gibi kuruluşların teknik müşavirlik firmalarının faaliyetlerini

daha etkin ve koordinasyon içinde yürütmesini sağlamak

4. Eximbank’ın güçlendirilip, daha aktif bir şekilde kullanılması, mal ihracatının yanı sıra

hizmet ihracatına da imkan ve kolaylık sağlanması, tavizli kredi verilebilmesi için

uluslararası kurallar çerçevesinde değerlendirmelerin yapılması

5. YDMH politik risk sigorta sistemini hayata geçirmek

6. İkili anlaşmalar yoluyla mevcut pazarlardaki konumun güçlendirilmesi ve yeni

pazarlara girilmesi

7. Türk firmaları için cazip pazar olan ülkelerin yatırım programlarının hazırlanmasında

kullanılmak üzere devlet tarafından finansman sağlanması,

8. Teknik müşavirlik firmalarının kamu tarafından desteklenmeleri suretiyle müteahhitlik

firmalarının ve inşaat malzemesi üreticilerinin yolunun açılması

9. Türk işçisinin yurtdışındaki pazarlarda daha fazla kullanılmasını teminen düzenlemeler

yapılması

10. Sektörün ve firmaların yurtdışında etkin tanıtımı

4.1.2.6. Kullanıcı Odaklı ve Sürdürülebilir Yapılı Çevre 

On Birinci Kalkınma Planı (2023) Hedefleri 

1. “Sürdürülebilir yapılı çevre” oluşturulması

Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar

1. Enerji etkin, sürdürülebilir, sağlıklı yapıların planlanması, geliştirilmesi

Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler

1. Yapılı çevre bakış açısı ile geliştirilen sektör politikalarının sürdürülebilirlik, kullanıcı-

odaklılık (değişen demografik yapıya-örneğin yaşlı dostu kentler ve farklı ihtiyaçlara-
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örneğin engellilerin özel ihtiyaçlarına uygun şekilde), erişilebilirlik, yaşam kalitesi, 

doğal ve kültürel varlıkların korunması vb. ilkeleri temel alan düzenlemeler yapmak 

2. Kentsel dönüşüm projesinin bu hedeflere ulaşmak için stratejik olarak yönetilmesi 

3. Enerji verimliliği seferberliği başlatılması, destekleyici finansman modellerinin 

geliştirilmesi 

4.1.2.7. İş Sağlığı ve Güvenliği 

On Birinci Kalkınma Planı (2023) Hedefleri  

1. İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği sistemini uluslararası kabul gören standartlara 

kavuşturmak, iş kazalarında görülen yüksek oranı gelişmiş ülkelerin seviyelerine 

indirmek 

Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar  

1. Müteahhitlik sektörüne girişleri kayıt altına almak, sürekli değerlendirmek ve 

denetlemek 

2. ISG Sisteminde ortaya çıkan kaza/hataların tek taraflı olmadığını, işveren, tasarımcı, 

müteahhit, teknik müşavir, üretici, denetçi vb tüm paydaşların ortak sorumluluğunda 

olduğunu kabul etmek ve paydaşlar arasındaki koordinasyon görevini projedeki 

bağımsız teknik müşavir’e vermek 

Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

1. Yatırımcıların SGK’da müteahhit kimliği ile hesap açtırma imkanını ortadan kaldırmak 

2. Projelerdeki idari ve uygulama teknik şartnamelerini teknik müşavirin koordinasyonu 

altında tasarımcılar/mühendislere kendi mesleki sorumlulukları altında hazırlattırmak  

3. Tasarımcıların/mühendislerin sadece tasarım değil ayni zamanda uygulama süresince de 

mesleki sorumluluk taşımasını sağlayacak yasal bir düzenleme yapmak 

4. Belli süre ve belli adam-gün hacmi aşan (*) inşaat projelerinde İş Güvenliği 

Kurumunun onayı ile teknik müşavire “tasarım-yapım-yönetim” koordinasyonu görev 

ve sorumluluğunu vermek 

(*) İngiltere’deki yasal düzenlemede teknik müşavire görev verilmesini zorunlu kılan 

süre 3 ay ve 500 Adam/Gün‘den fazla projeler olarak tanımlanmıştır. 
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4.1.2.8. İnovasyon ve Ar-Ge 

On Birinci Kalkınma Planı (2023) Hedefleri 

1. İnşaat sektöründe yenilikçi gelişime (inovasyona) dayalı büyüme sağlamak

2. Enerji verimliliğini arttıracak ve karbon salınımını düşürecek ürün, süreç ve yöntemler

geliştirmek

3. Türk İnşaat sektöründe Sanayi 4.0 kavramı paralelinde; kaynakların verimli kullanımını,

şeffaf bilgi paylaşımını, tüm paydaşların etkin işbirliğini, projelere bütünsel yaklaşımı

ve çağdaş teknoloji kullanımı sağlayacak olan BİM (Bina Bilgi Modellemesi)

kullanımını tüm paydaşlar için zorunlu hale getirmek

4. “Uniform Yapı Kodlama Sistemi ve Teknik Şartname” altyapısını acilen oluşturmak

Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar

1. İnşaat sektöründe inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerini gerek üretici, gerek tasarım ve

mühendislik ve gerekse uygulamacı şirketler ve üniversiteler bağlamında etkin bir

şekilde teşvik etmek

2. Üniversite ve özel sektör arasındaki işbirliklerinin artması ve çeşitlenmesini sağlamak

3. Ar-Ge çalışmalarında nitelikli personel istihdamını arttırmak

4. Sürdürülebilir yapılı çevreye yüksek katkı sağlayacak yapı malzemeleri ve yapım

teknikleri geliştirmek

5. Mevcut binaların enerji verimliliğini arttıracak ürünlerin geliştirilmesini desteklemek.

6. Yenilenebilir enerji yapılarının tasarımı konusunda uzmanlaşma sağlayacak Ar-Ge

projelerinin sayısını artırmak.

Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler

1. BİM’in zorunlu kullanımına geçiş tarihini bir yasa ile belirlemek

2. Üniversitelerde BİM ve proje yönetimi eğitimleri ile lisansüstü ve doktora eğitimlerini

yaygınlaştırmak

3. Sektörde inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına ve üniversite-sanayi işbirliğine katılan

şirketlere vergi, harç ve SGK prim indirimi sağlamak

4. “Uniform Yapı Kodlama Sistemi ve Teknik Şartname” altyapısını uluslararası kabul

gören uygulamalardan yararlanarak acilen kurmak üzere bir yasal düzenleme yapmak

5. Özel sektör ve üniversite işbirlikleri için finansal teşvikler geliştirmek

6. Sektör temsilcileri ve üniversitede görev yapan araştırmacıları bir araya getirmek
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7. Yüksek başarılı öğrencilerin sektörün belirlediği öncelikli konularda doktora çalışmaları 

yapmasını teşvik etmek. 

8. Ahşap gibi yenilenebilir yapım malzemelerinin orta ve yüksek katlı binalarda 

uygulanabilirliğini değerlendirmek 

4.1.2.9. Koordinasyon 

On Birinci Kalkınma Planı (2023) Hedefleri  

1. Sektör paydaşlarının arasındaki işbirliği ve iletişimi artırmak,  

2. Sektörde planlama, koordinasyon, düzenleme ve denetleme görevi yapmak üzere 

merkezi bir üst düzey yapı kurmak 

3. Proje paydaşlarının arasındaki işbirliği, şeffaf iletişim ve etkinliği artırmak üzere çağdaş 

yapılanma modelleri (PPP, BOT vb) ve yönetim bilişim teknolojilerinden (BIM, ERP 

vb) yararlanmak  

Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar  

1. Sektör paydaşlarını bir araya getirecek ve işbirliği yapmalarını sağlayacak, sektörün ve 

tüm paydaşlarının faaliyetlerini en üst düzeyde ve bağımsız olarak koordine edecek ve 

düzenleyecek, dünyadaki gelişmeleri okuyup izleyecek ve ülke koşullarına uygun 

stratejileri bağımsız olarak belirleyecek bir yapılanma kurmak üzere bir İnşaat Şurası-

Çalıştayı düzenlemek 

2. Bina bilgi modellemesi’nin (BIM) tüm proje paydaşları tarafından kullanılmasını 

sağlamak üzere kamu kurumları, meslek örgütleri ve üniversiteleri farkındalık 

eğitimlerine teşvik etmek. 

Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

1. İnşaat sektöründe koordinasyonu sağlayacak bir yapı oluşturmak için bir takvim ve 

yasal çerçeve hazırlamak 

2. Bina bilgi modellemesi’ne (BIM) ülke genelinde geçiş için bir takvim ve yasal çerçeve 

oluşturmak. 
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4.1.2.10. Yapı Malzemeleri 

On Birinci Kalkınma Planı (2023) Hedefleri 

1. Türk menşeli inşaat malzeme üreticilerinin kalite güvence sistemini teknik müşavirlik

ve müteahhitlik firmalarının kalite güvence sisteminin -en az teminat süresi boyunca- 

yasal bir parçası haline getirmek

Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar

1. Müteahhitlik firmalarının alt yüklenici ve malzeme tedarik sözleşmelerini İşveren ve

teknik müşavirler için şeffaf hale getirmek

Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler

1. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının sözleşmelerinde teminat kapsamı ve

süresi ile ilgili gerekli yasal düzenlemeleri yapmak

4.1.2.11. Finansman ve Sigorta 

On Birinci Kalkınma Planı (2023) Hedefleri 

1. Teknik müşavirlik ve müteahhitlik sektörlerinin finansman ve sigorta sorunlarını

(Banka Teminat Mektubu, İhracat Kredisi, Politik Risk Sigortası, Kefalet Sigortası vb)

çözmek

Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar

1. Türk Eximbank’ın teknik müşavirlik hizmet ihracatı kredi koşullarını

düzenlemek/iyileştirmek

2. Kamu İhale Yasasında gerekli değişiklikleri yapmak

Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler

1. Mesleki sorumluluk sigortasını teknik müşavirler (+mimarlar, +mühendisler, +yapı

denetçiler, +proje yönetim firmaları) için yasal olarak zorunlu hale getirmek

2. Teknik müşavirlerin (+proje yönetim firmaları) müteahhitlerle “müştereken ve

müteselsilen sorumluluk” sorununa çözüm bulunması

3. Teknik müşavirlerin (+proje yönetim firmaları) uluslararası arenada hiç uygulanmayan

anka teminat mektubu zorunluluğunu sorununa çözüm bulunması
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4.1.2.12. Sorumluluk ve İhtilafların Çözümü 

On Birinci Kalkınma Planı (2023) Hedefleri  

1. Teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat sektörüne özel sorunların mahkemeler 

yoluyla değil tahkim kurumları tarafından çözülmesini sağlamak 

Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar  

1. Türkiye’de yerleşik, uluslararası kabul görmüş tahkim kurumlarının sayısı ve 

niteliklerini geliştirmek 

2. Tahkim kurumu yaklaşımı ile ilgili kamuoyu oluşturmak 

3. FIDIC’in uluslararası tahkim kurallarını benimsemek 

4. Teknik müşavirlerin tahkim kurumları ile birlikte çalışmasını sağlamak 

Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

1. Kamu İhale Yasasında ve sözleşmelerde tahkim kurumunun kullanımına ilişkin 

düzenlemeler yapmak 
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Tablo 8: Stratejik Bileşenler, İlgili ve Yetkili Kurumlar 

S t r a t e j i k  B i l e ş e n İlgili Kurumlar Yetkili Kurum(lar) 

1. EĞİTİM Bakanlıklar (MEB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı ),Üniversiteler, Dernekler ( TTMD, ETMD, ASMÜD, 

İMSAD vb.), Birlikler (TMB, TMMMB, TOBB, TMMOB vb.), İNTES, 

YÖK, MYK, TSE, TESK 

Üniversiteler ,YÖK, MEB, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, TMMOB, TOBB 

2. TEKNİK MÜŞAVİRLİK

HİZMETLERİ 

Bakanlıklar (Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı,  Maliye Bakanlığı,  Ekonomi Bakanlığı, diğer yatırımcı 

kamu kurumları ), Yerel yönetimler, Üniversiteler, Dernekler (TTMD, 

ETMD, GYODER vb.) , Birlikler ( TMB ,  TMMMB, TOBB, TMMOB, 

Türkiye Sigorta Birliği, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği vb.), Kamu İhale 

Kurumu,  Eximbank 

Bakanlıklar (Kalkınma 

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı,  Orman ve Su 

Bakanlığı,  Maliye Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı, diğer 

yatırımcı kamu kurumları), 

Birlikler (TMMMB, TOBB) 

3. REKABET ORTAMI Kamu İhale Kurumu, Bakanlıklar (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma 

Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,  yatırımcı bakanlıklar/kamu kuruluşları), 

Dernekler (ASMÜD, İMSAD, GYODER vb.) , Birlikler ( TOBB, TMB, 

TMMMB), İNTES, Rekabet Kurumu, MYK, TÜRKAK, TSE 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı, Kalkınma 

Bakanlığı, Yatırımcı 

Bakanlıklar/Kamu kuruluşları), 

KİK, Rekabet Kurumu 
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4.  HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİ 

VE İŞBİRLİĞİ 

Kamu İhale Kurumu, Bakanlıklar (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, vb.), 

EXIMBANK, Birlikler ( Türkiye Bankalar Birliği, TMB, TMMMB, 

TOBB vb.), Bankalar,  İNTES, Dernekler (GYODER, ASMÜD, vb.) 

Kamu İhale Kurumu, 

Bakanlıklar (Ekonomi 

Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  

Orman ve Su Bakanlığı,Maliye 

Bakanlığı) 

5. YURTDIŞINA ATILIM Bakanlıklar (Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı), BDDK, 

EXIMBANK, DEIK, ABGS , Birlikler (TMB, TMMMB, ), İNTES, 

TİKA,  

Bakanlıklar (Ekonomi 

Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı, Kalkınma 

Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı), Eximbank, 

BDDK, SPK 

6. KULLANICI ODAKLI VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILI 

ÇEVRE 

Bakanlıklar (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı,  Bilim, Sanayi  ve Teknoloji  Bakanlığı, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı), 

Dernekler (EYODER, İMSAD, TTMD, İZODER, ÇEDBİK, MÜSİAD, 

TÜSİAD, GYODER vb.), Üniversiteler, Kredi Kuruluşları , Birlikler 

(TOBB, TMB, TMMMB, TMMOB),  TOKİ, İNTES, Kamu İhale 

Kurumu, Yerel yönetimler 

Bakanlıklar (Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Kalkınma Bakanlığı, Maliye 

Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı), 

TOKİ, Yerel yönetimler 

7. İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ  

Bakanlıklar (Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı), Mesleki Yeterlilik Kurumu, KİK, 

TSE, Üniversiteler, İNTES, Birlikler (TMB, TMMMB, TMMOB), 

Dernekler (İMSAD, GYODER, KONUTDER vb.) TESK, TİSK 

KİK , SGK, Bakanlıklar (Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı) 
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8. İNOVASYON ve AR-GE Üniversiteler, Bakanlıklar (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma 

Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ar-Ge ünitesi 

bulunan kamu kuruluşları), Sektör Dernekleri (GYODER, İMSAD vb.) , 

Birlikler (TMB, TOBB, TMMMB vb.), Ar-Ge destek kurulışları 

(TÜBİTAK, TTGV vb.), KİK, 

TÜRKAK, TSE, , Türk Patent Enstitüsü 

TÜBİTAK, Bakanlıklar (Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma 

Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma 

Bakanlığı), Üniversiteler, YÖK , 

TPE 

9. KOORDİNASYON Tüm Sektör Paydaşları (üniversiteler, dernekler, birlikler, sendikalar, 

bakanlıklar/kamu kurumları vb.) 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma 

Bakanlığı, TOBB 

10. YAPI MALZEMELERİ Bakanlıklar (Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, TSE, Ar-Ge ünitesi bulunan kamu kuruluşları), 

Üniversiteler, Sektör Dernekleri (GYODER, İMSAD vb.), Birlikler 

(TMB, TOBB, İNTES, TMMMB, TürkİNŞA vb.), Ar-Ge destek 

kuruluşları (TÜBİTAK, TTGV vb.) 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

11. FİNANSMAN VE

SİGORTA 

BDDK, İLBANK, Üniversiteler, Sektör Dernekleri (GYODER), Birlikler 

(TRSB, TBB, TMB, TOBB, İNTES, TMMMB, TürkİNŞA vb.) 

Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi 

Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 

Hazine Müsteşarlığı, Eximbank 

12. SORUMLULUK VE

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Tahkim Merkezi, Sayıştay, 

Birlikler (TMB, TOBB, İNTES, TMMMB, TürkİNŞA vb.) 

Adalet Bakanlığı, KİK, Maliye 

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 
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4.2. Teknik Müşavirlik Hizmetleri İçin Hedef, Politika ve Öncelikler 

On Birinci Kalkınma Planı (2023) Hedefleri  

2019-2023 Onbirinci 5 Yıllık Plan Dönemi  hedefi, Türk Teknik Müşavirlik firmalarını 

yurt içinde nitelik ve nicelik olarak geliştirerek gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak ve 

Teknik Müşavirlik hizmetlerinin daha fazla ve daha kârlı hizmet ihracatı yapabilmelerini 

sağlamaktır. 

Bu çerçevede, Teknik Müşavirlik sektörünün yurtiçinde ve yurtdışında kaliteli, teknoloji 

yoğun ve yüksek katma değerli hizmetler sunarak güçlenmesi, küresel rekabet gücünün ve 

uluslararası pazarda payının artması, uluslararası pazarlarda markalaşmış bir sektör oluşması 

hedeflenmektedir.  

Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar 

1. Yurtiçinde teknik müşavirlik sektörünün kaliteli, yenilikçi, teknoloji odaklı, yüksek 

katma değerli hizmet ve sürdürülebilirlik ilkelerini ön planda tutan bir rekabet 

ortamında faaliyet göstererek gelişmesi sağlanacaktır.  

2. Yurtdışında teknik müşavirlik sektörümüzün gelişmesi ve hizmet ihracatının artması için 

gereken mevzuat düzenlemeleri yapılacak, finans temin ve destek mekanizmaları 

oluşturulacaktır. 

3. Kamu  yönetimi tarafından inşaat sektörü ile ilgili olarak atılacak her adımda teknik 

müşavirlik firmalarının gelişimi ön plana alınacaktır. 

a) Temel Amaç ve Politikalar Dönük Orta Vadeli Uygulama Stratejileri ve 

Tedbirler 

a.1) Yurtiçinde Teknik Müşavirlik Sektörünün Geliştirilmesi  

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Yatırımların Her Aşamasında Yerli Teknik  

Müşavirlik  Hizmetlerinden Yararlanılması. 

Eylemler: 

 Kamu kurum ve kuruluşlarında yerli teknik müşavir kullanımının yaygınlaştırılması için 

gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. 
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 Kamu kurum ve kuruluşlarının mümkün olduğunca fazla teknik danışman kullanmaları

ve  yapı elde etme sürecinin başından itibaren yapım işlerinin her aşamasında

müşavirlik hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmalıdır.

 Teknik müşavirlik firmaları yapı denetim şirketlerinin hizmet verdiği tüm alanlarda

hizmet verebilmelidir10.

 Kentsel dönüşüm projelerinde kalite, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, kullanıcı

odaklı ve çevre uyumlu planlama ve yapılaşma sağlanması için yerli teknik müşavirlik

hizmetlerinden etkin şekilde yararlanılmalıdır.

 Afetlere karşı güvenli yapılaşmanın sağlanabilmesi için her aşamada kaliteli, bağımsız,

gerçek sorumluluk ve yetki verilmiş teknik müşavirlik hizmetlerinden yararlanılmalıdır.

2. Teknik Müşavirlik Firmalarının İş Geliştirme ve Kurumsal Kapasiteleri ile

Ölçeklerinin Artırılması 

Eylemler: 

 Teknik müşavirlik hizmetleri kâr amaçlı ticari faaliyetler olduğundan, kamu yatırım

bütçeleri belirlenirken teknik müşavirlik hizmet bedelleri (tasarım ve inşaat kontrollük

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

böylece firmaların kâr marjlarının artması yoluyla bilgi-yoğun istihdam, iş geliştirme,

inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırmaları sağlanmalıdır (firma

cirolarının yüzde 1.5-2 'si oranında).

 Teknoloji, hukuk, sözleşme yönetimi, proje yönetimi, risk yönetimi konularında nitelikli

ve yabancı dil bilen işgücü yetiştirilmesine yönelik olarak mühendislik ve mimarlık

eğitiminin iyileştirilmesi, üniversite-kamu-sanayi işbirliği ile eğitim sisteminin ve

müfredatın yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır.

 Teknik müşavirlik firmalarının meslek içi eğitimlerini sağlayan sivil toplum

kuruluşlarının sayılarının artması sağlanmalıdır.

 Yerli firmaların yurtiçi işlerde yabancı firmalara karşı korunması için gerekli mevzuat

değişikleri yapılmalıdır.

 Mesleki hizmetlerde karşılıklı tanıma anlaşmaları ve serbest ticaret anlaşmaları

kapsamında yabancı mühendis ve mimarların ülkemizde serbestçe çalışmaları sorununa

makul bir çözüm bulunmalıdır.

10 Bu konuda, Komisyon üyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının aksi yönde görüşü bulunmaktadır. Bkz. Sayfa 23. 
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 Periyodik olarak teknik müşavirlik hizmetleri ile ilgili piyasa araştırmaları yapmak

üzere TMMMB ve TOBB TM Meclisi’ne yetki verilmeli, gerekli mali destekler

sağlanmalıdır.

 Üniversiteler, öğrenim kalitesi açısından güçlendirilmelidirler.

 Teknik eğitim veren mevcut üniversitelerin bir kısmı teknik ara eleman (tekniker,

teknisyen) yetiştirecek şekilde yüksek okullara dönüştürülmelidir.

 Teknik müşavirlik firmaları personeli için gerekli olan şirket içi eğitimlere kaynak

ayrılabilmesi amacıyla bu firmalara özel teşvikler verilmelidir.

 TM hizmet talebinin ekonomik kriz zamanlarında azalmaması için devlet tarafından

gerekli tedbirler alınmalıdır.

 Türkiye’de bugüne kadar hiç hazırlanmamış olan bina kodları bir an önce hazırlanmalı

ve kullanılmaya başlanmalıdır. (American Building Codes vb. örnek alınarak)

 Doğal afetlere karşı güvenli yapılaşmanın ve sağlıklı çevre koşullarının oluşturulması

amacıyla, sektörün tüm paydaşları ve meslek odalarıyla birlikte, ilgili yasalar ve

yönetmelikler gözden geçirilip tekrar düzenlenmelidir.

a.2) Yurtdışında Teknik Müşavirlik Sektörünün Geliştirilmesi

1. Firmaların İş Geliştirme ve Kurumsal Kapasiteleri ile Ölçeklerinin Artırılması

Eylemler: 

 Hedef ülkelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması ve belirli aralıklarla

güncellenmesi sağlanmalıdır.

 Hedef ülkelerde belirlenen potansiyel alt sektörlere yönelik teknik müşavirlik ve

müteahhitlik heyetleri düzenlenmelidir.

 Müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörleri arasında işbirlikleri artırılmalı. Bu konuda

Ekonomi Bakanlığı,Türkiye Müteahhitler Birliği, Türk Müşavir Mühendisler ve

Mimarlar Birliği, DEİK, İNTES arasında etkin bir işbirliği ve koordinasyon

sağlanmalıdır.

 Hedef ülkelere gerçekleştirilecek üst düzey ziyaretlere teknik müşavirlik ve

müteahhitlik sektörlerinin etkin katılımı sağlanmalıdır.

 Yurtdışında teknik müşavirlik ve müteahhitlik firmalarımızın hizmet vereceği projelerin

sayısını artırmak amacıyla hedef ülkelerde öncelikli altyapı ihtiyaçları belirlenerek

master planlar, fizibilite çalışmaları ve projelerin üretilmesi sağlanmalıdır.
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 Firmalarımızın yurtdışında rekabet gücünü artırmak için teknoloji, hukuk, sözleşme

yönetimi, proje yönetimi, risk yönetimi konularında nitelikli ve yabancı dil bilen işgücü

geliştirmesine yönelik  mühendislik ve mimarlık müfredatı düzenlenmelidir.

 Firmaların yurtdışında işbirliği yapmaları desteklenmelidir.

 Yatırımcıların, müteahhitlerin ve teknik müşavirlik firmalarının yurtdışında EPC(

mühendislik-Satınalma-İnşaat), design-built (Tasarla- Yap) ve PPP (kamu-özel sektör

işbirliği) modelli projelerde daha fazla yer almaları ve gerekli destekler sağlanmalıdır.

 Teknik müşavirlik hizmetleri ihracatının arttırılabilmesi için hedef ülkelere yönelik

piyasa araştırmaları yapılmalıdır.

 Yurt dışı hizmetler konusunda teknik müşavirlik ve yapım yükleniciliği alt sektörleri

arasında iş birliği tesis edilmeli ve devletin de katılımıyla sürekliliği sağlanmalıdır.

 Teknik müşavirlik sektörünün yurt dışında da gereksinim duyduğu nitelikli iş gücü

yaratılmalıdır.

 Yurt dışında yatırımcılarımızın ve yapım yüklenicisi firmalarımızın, teknik müşavirlik

firmalarımız ile birlikte EPC, tasarla-yap (design-build) ve PPP modelleri

doğrultusunda çalışabilmeleri için gerekli yönlendirmeler  ve destekler devlet tarafından

sağlanmalıdır. Teknik müşavirlik firmaları bu tip yapı elde etme modellerinde yapı

yüklenicilerinin ‘konsorsiyum’ ortağı olarak baştan itibaren yer almalılar, ortaklar

tasarım-yapım sözleşmelerinde ismen yer almalıdır.

 Hedef ülkelerdeki işveren idarelerle işbirlikleri geliştirilmelidir.

 Teknik müşavirlik firmalarının yurtdışında da hizmet verebilmelerini teminen çeşitli

devlet destekleri, SGK primleri ve vergi muafiyetleri/indirimleri sağlanmalıdır.

 Politik risk sigorta sisteminin hedef ülkelerle yapılacak ikili anlaşmalar yoluyla

geliştirilmesi sağlanmalıdır.

2. Proje Finansmanı

Eylemler: 

 Ülkelerarası ikili anlaşmalar yoluyla, yurt dışındaki iş hacmini artırmak amacıyla hedef

ülkelerdeki öncelikli altyapı gereksinimlerinin belirlenmesi için teknik müşavirlik

firmalarımıza; daha sonraki müteahhitlik ve inşaat malzemeleri temini hizmetlerinin

Türk firmalarınca yükümlenilmeleri koşuluyla; master plan, fizibilite ve kavramsal

tasarım çalışmalarının yaptırılması için hibeler, Eximbank kredileri ve yeni finans ve
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teşvik mekanizmaları oluşturularak (örneğin kalkınma bankacılığı) finansman 

sağlanmalıdır.  

 Yatırımcı firmalarımızın yurtdışında kamu-özel ortaklığı (PPP) projelerinde 

müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımızla birlikte yer alması sağlanmalıdır. 

 Proje finansmanı sağlayan uluslararası katılım bankalarıyla işbirlikleri geliştirilerek bu 

bankaların finans olanaklarından yararlanılmalıdır. 

 Uluslararası kalkınma bankalarıyla işbirlikleri artırılmalıdır. 

 Türk bankalarının teminat mektuplarının yurtdışında kabul edilmesi sağlanmalıdır. 

b) Temel Amaç ve Politikalar Dönük Yıllık Program Stratejileri ve Tedbirleri 

b.1) Yurtiçinde Teknik Müşavirlik Sektörünün Geliştirilmesi  

1. Teknik Müşavirlik Hizmetleri İhalelerinde Firma Seçimi ve Teklif 

Değerlendirmede Teknik Yeterlilik, Uygunluk, Deneyim, Yenilikçilik ve Katma 

Değer Oluşturmayı Ön Planda Tutan Bir Rekabet Ortamı Oluşturulması. 

Eylemler: 

 Kamu alımlarında tekliflerin değerlendirilmesinde kalite, yetkinlik, yeterlilik, uygunluk 

ve katma değer oluşturulması ön planda tutulmalı, bedel ağırlığı en aza indirilmelidir.  

 Teklifler, gerçekleştirilecek projenin "yaşam boyu maliyet"ine etkisi de göz önüne 

alınarak değerlendirilmelidir. 

 Teknik puanların gerçekçi şekilde dağıtılması sağlanmalıdır. 

 İhalelerde "götürü" veya "sabit bedel" yerine "insan-ay" ve "birim fiyatlı" teklif 

alınmalıdır. 

 Teknik müşavirlik ihalelerinde firmalara gerçek sorumluluklar getiren "mesleki 

sorumluluk sigortası" istenmesi zorunluluk haline getirilmelidir. 

 İhalelerde, kaliteden ödün vermeden ekonomik çözümler getirilmesini amaçlayan 

"değer mühendisliği" kavramı da tekliflerin değerlendirilme  puanlarına yansıtılmalıdır. 

 İnşaat sektörünün paydaşlarını ilgilendiren tüm kamu mevzuatında kullanılan 

terminolojilerin, söz konusu bütün mevzuatta aynı olmasını sağlamak üzere ilgili kamu 

kurumlarının TOBB Teknik Müşavirlik Meclisi ve Türk Müşavir Mühendisler ve 

Mimarlar Birliği ile bir araya gelerek çalışmalar yapmaları ve mevcut karışıklıkları sona 

erdirmeleri sağlanmalıdır. 
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 “Adam-ay” ifadelesi ilgili tüm mevzuatta değiştirilmeli, “adam” veya “kadın” yerine

“insan” kelimesi kullanılmalıdır.

 Fikir hizmetleri olan teknik müşavirlik hizmetlerini verenlerin, ihalelerde mevcut maddi

olanakları ile değerlendirilmelerinin önüne geçilmelidir.

 Teknik müşavirlik kuruluşları için sertifika ve benzeri uygulamalar önerilmemeli,

mevcut olan uygulamalar kaldırılmalıdır.

 Teknik müşavirlik hizmetleri ihalelerinde, ihaleyi kazanan firmanın zorunlu olarak

mesleki sorumluluk sigortası (MSS) yaptırması talep edilmeli ve buna paralel olarak

kesin teminat kaldırılmalıdır. (İhalelere katılan tüm TM firmalarının ihale öncesinde bu

sigortayı yaptırmaları talep edilmemeli; ancak ön yeterlik başvurusu ile birlikte, ihaleyi

kazandıkları takdirde belirlenen sigorta teminatını sağlayabilecekleri hakkında

taahhütleri alınmalıdır. Mesleki sorumluluk sigortası, TM firmaları için zorunlu

‘sertifika’ haline getirilmemelidir.)

 Teknik müşavirlerin sorumluluk süreleri yapım yüklenicilerinin sorumluluk

sürelerinden bağımsız olarak  değerlendirilmeli, söz konusu süre ‘makul’ olarak

saptanmalıdır. Bu konuda gelişmiş ülke uygulamaları benimsenmelidir.

 Mesleki sorumluluk sigortası klozu (uygulama yönetmeliği) Hazine Müsteşarlığı

tarafından ivedilikle hazırlanmalıdır. Bu konuda TOBB TM Meclisi MSS Komitesi

tarafından hazırlanmış bulunan çalışma esas alınabilir.

 Teknik müşavirlik ihalelerinde bedel teklifi değerlendirmesinin ağırlık puanı yüzde  0-

10 arası olarak sınırlandırılmalıdır. Bu kapsamda ilgili FIDIC QBS (Kalifikasyon Esaslı

Müşavir Seçimi) ve QCBS (Kalifikasyon + Bedel Esaslı Müşavir Seçimi) yayınları

örnek alınmalıdır. Mevcut İhale Kanununda TM hizmetleri  alımı için öngörülen

‘hizmet ihalesi’ alternatif modeli kaldırılmalı; ‘en düşük bedel’ esası, doğal afet

durumları istisnaları hariç,  hiçbir teknik müşavirlik ihalesinde geçerli olmamalıdır.

 Teknik müşavir ve yapım yüklenicisi seçimlerinde ‘kalifikasyon’ en yüksek kalite

olarak değil, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ‘hizmete/işe uygun ve hizmete/işe hazır‘

olarak değerlendirilmelidir.

 Devletin (belediyeler dahil) teknik müşavirlik hizmetleri hakkındaki mevcut hizmet

bedeli cetvelleri yönteminin etkinliği taraflarca tartışılmalı, gerekirse kaldırılmalıdır.

 Mevcut ve yeni kurulacak olan yapı denetim şirketleri’in, İngiltere örneğinde olduğu

gibi binaların sadece



89 
 

 a. sağlamlığı, 

 b. sağlık kurallarına uygunluğu, 

 c. çevreye olumsuz etki yapmamaları, 

 

konularında teknik müşavirlik hizmetlerinin yanısıra kontrolluk yapmaları 

sağlanmalıdır. Söz konusu firmaların mühendis çalıştırmaları zorunlu olmamalı, 

personel-vasıta sayıları vb. şekilsel kararlarında devlet belirleyici olmamalıdır. 

 Haksız rekabeti önlemek üzere bağımsız olmayan şirketlerin, kar amaçlı olmayan sivil 

toplum kuruluşlarının, kamu imkanlarını kullanan organizasyonların, vergi mükellefi 

olmayan ulusal ve uluslararası kuruluşların ve Türkiye’de kuruldukları için ‘ulusal 

firma’ sayılan firmaların, sertifikalar ile yetkilendirilen  tüm firma ve kuruluşların  kâr 

amaçlı bağımsız teknik müşavirlik firmaları ile aynı ihalelerde yer almamaları için 

düzenleme yapılmalıdır.  

 Türkiye’de kurulan ve sermayelerinin yüzde 50’sinden fazlası yabancılara ait olan 

firmaların, FIDIC önerisinde olduğu gibi ‘Yerel Yabancı Firma’ olarak 

isimlendirilmeleri  sağlanmalı ve ‘Yerli Firma’ gibi işlem görmemeleri için düzenleme 

yapılmalıdır. Firma sermayesinin yüzde 51’inin Türk vatandaşlarına ait olması, 

firmaların yerli firma sayılmaları için ön koşul olmalıdır. 

 Bütün teknik müşavirlik hizmetleri ve yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük teklifler 

değerlendirme dışı bırakılmalıdır. Aşırı düşük teklif tanımı doğru şekilde yapılmalı ve 

ilgili tüm mevzuatta aynı şekilde yer almalıdır. 

 KİK mevzuatında teknik müşavir ve yapım yüklenicisi seçimiile ilgili gereklif 

düzenlemeler yapılarak istenmeyen davranışlara engel olunmalı, bu tür davranışların 

cezaları arttırılmalıdır. 

 Teknik müşavirlik ve yapım işleri  ihaleleri sonuçları ayrıntılı olarak ilan edilmelidir. 

 Teknik müşavirlik kuruluşlarının ihale sonuçlarına itirazları kolaylaştırılmalı, itiraz için 

alınan bedel, iddiası haklı bulunan müşavire geri ödenmelidir.  

 Tasarla-yap (design-build) ve tasarla-satın al-yap (EPC) tipi yapı elde etme 

modellerinde, tasarımcı mühendis ve mimarların, teklif safhasında yapım yüklenicisi ile 

birlikte, tarafların sorumluluklarının ayrı ayrı tanımlanacağı ‘Konsorsiyum’ ortağı 

olmaları sağlanmalı ve yüklenici seçimi yapılırken söz konusu tasarımcı teknik 

müşavirler de teknik değerlendirmeye alınmalıdırlar. 
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 Kamu yatırım bütçeleri belirlenirken teknik müşavirlik hizmet bedelleri (tasarım ve

yapım kontrolluk bedelleri) gerçekçi şekilde ve yüksek nitelikli hizmet almaya yönelik

olarak hesaplanmalıdır.

 Kamu ve özel sektör işverenlerinin, teknik müşavirlik hizmetlerini bedelsiz almak

istemelerinin önüne geçilmelidir.

 Yapım yüklenicisi ile,  işveren adına yapım işlerini (yapım yüklenicisini) kontrol eden

teknik müşavirin müteselsilen sorumlu tutulmaları önlenmeli, sorumluluklar verilen

hizmet/yapılan iş ile sınırlı olmalıdır.

 Teknik müşavirden kaynaklanmayan nedenlerle uzayan inşaat işleri yüzünden

müşavirin zarara uğraması önlenmelidir.

 Teknik müşavirlik sektörü mensuplarına inovasyon ve sürdürülebilirlik konularında

uzmanlar tarafından eğitimler verilebilmesini teminen kaynak sağlanmalıdır.

 Kamu yatırımları planlamalarında yaşam boyu maliyet, sürdürülebilirlik, inovasyon ve

toplam kalite anlayışı benimsenmeli, hizmet ve yapım işleri ihale değerdirmeleri bu

esaslar da göz önüne alınarak yapılmalıdır.

 ‘Değer mühendisliği’ uygulamaları FIDIC önerileri doğrultusunda ve TürkMMMB ile

ortak çalışma vasıtasıyla hayata geçirilmelidir.

 Ar-Ge ve teknik müşavirlik hizmetlerinin ihalesinde, FIDIC’in uygulama ayrıntılarını

verdiği ve kalifikasyonu öne çıkaran seçim yöntemlerinin kullanılması kamu

alımlarında zorunlu kılınmalıdır.

 Teknik müşavirlik hizmetleri için kullanılmasının tüm gelişmiş ülkelerce yakında bir

mecburiyet olacağı BIM (building information modelling) sisteminin ve benzer ileri

sistemlerin teknik müşavirlik firmaları personeline öğretilebilmesi amacıyla

düzenlenecek eğitimler için teknik müşavirlik firmalarına destek sağlanmalıdır.

2. İhale Kanunu, Sözleşmeler Kanunu ve İlgili Mevzuatta Düzenlemeler Yapılması

Eylemler: 

 Kamu İhale Kanunu ve Sözleşmeler Kanunu dahil,  teknik müşavirlik hizmetleri ve

yapım işleri ile ilgili tüm kamu mevzuatı; TOBB TM Meclisi, TMMMB,TMB ve

İNTES’in  ilgili kamu kurumlarının çalışmalarına  fiili ve yetkili katılımları ile baştan

başa yenilenmelidir. Genel olarak ileri ülkelerde denenmemiş, iyi sonuçları görülmemiş

yöntemlerin ve uygulamaların Türkiye için önerilmesi önlenmeli, her defasında yeni ve
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genellikle hatalı mevzuat ve uygulamaların benimsenmesine ve hayata geçirilmesine 

engel olunmalıdır. Yeni mevzuat hazırlanırken, önce gelişmiş ülkelerin ilgili mevzuatı 

incelenmeli, başarılı sonuçları alınmış olanlar seçilerek Türkiye şartlarına 

uyarlanmalıdır. Türkiye’ye uyarlama yapılırken söz konusu mevzuatın özü 

değiştirilmemelidir. 

 Teknik müşavirlik ‘anlaşmaları’ karşılıklı hakkaniyet ilkelerine göre yeniden 

düzenlenmeli;  FIDIC Teknik Müşavirlik Tip Anlaşması (Client-Consultant Model 

Agreement) örnek alınarak bir ‘Tip Teknik Müşavirlik Anlaşması’ hazırlanmalı ve yurt 

genelinde tüm teknik müşavirlik ihalelerinde değiştirilmeden kullanılmalıdır. 

 Yapım işlerinde, her biri bir başka yapım modeline uygun olarak hazırlanan ve taraflar 

arasındaki karşılıklı hakları-sorumlulukları dengeli bir şekilde koruyan FIDIC İnşaat 

Sözleşmeleri Şartnameleri (Conditions of Contract) Türkiye koşullarına adapte edilerek 

Tip Yapım İşleri Sözleşmesi Şartnamesi olarak kullanılmalıdır. Türkiye’ye uyarlama 

yapılırken söz konusu mevzuatın esası değiştirilmemelidir. 

 Yukarıda açıklanan üç maddenin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, başta TürkMMMB 

olmak üzere konuyla ilgili sivil toplum örgütlerine araştırma ve taslak hazırlama yetkisi 

verilmeli, bu çalışmalar için devlet tarafından kaynak ayırılmalıdır. 

 Mevcut Devlet İhale Kanunu’ndaki istisnalar en aza indirilmeli, teknik müşavirlik 

ihalelerinde ‘istisna’ sayılacak durumlar sadece doğal afet sonrası alımları ve askeri 

alımlarla kısıtlı olmalıdır. 

 Teknik hizmet alımlarında fiyat yanında teknik yeterliliğin, deneyimin ve kalitenin de 

dikkate alındığı "danışmanlık hizmet alımı" ihale kuralları uygulanmalıdır. 

 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Madde 32’de değişiklik yapılarak teknik 

müşavirlik firmalarının sözleşmesel sorumlulukları kapsamında müteahhitler ile 

müteselsilen sorumlu tutulmaması, geçici kabulün yapılması ardından beş yıl süre ile 

sadece kendi sözleşme sorumluluğunun vereceği hizmet bedeliyle ilişkili orantılı ve 

sınırlı olması sağlanmalıdır.  

 Götürü bedel hizmet işlerinde, yapım yüklenicisinin yetersiz performansı, olumsuz 

iklim koşulları,  beklenmeyen zemin koşulları ve doğa olayları vb. nedenlerle işlerin 

süresinin uzaması durumunda teknik müşavirlik hizmet bedellerinde yüzde 20’ye kadar 

artış imkanı sağlanması uygun olacaktır. 
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 Müşavirin sözleşme bedelinin en az yüzde 80’ini tamamladığı durumlarda “iş durum

belgesi” alabilmesi ve ihalelerde benzer iş deneyimi olarak kullanabilmesi

sağlanmalıdır. Buna paralel olarak 4734 Nolu kanun madde 10, “İhaleye Katılım

Şartları”nda düzenleme yapılarak  son 15 yılda yüzde 80 oranında bitmiş işlerin de

kabulü sağlanmalıdır.

 İnşaat idari şartnameleri, üzerlerinde küçük değişiklikler yapılarak her yatırıma kolayca

uyarlanabilecek şekilde standart hale getirilmeli, bu konuda gelişmiş ülkeler

doğrultusunda FIDIC şartnameleri (Sözleşme Koşulları /Conditions of Contract ve

İdare-Müşavir Model Anlaşması/ Client – Consultant Model Agreement) örnek

alınmalıdır. Tüm yapım işlerinde bu şartnamelerin uygun olan tiplerinin kullanılmaları

zorunlu hale getirilmelidir.

 Kapsamlı bir Ulusal Bina Yönetmeliği hazırlanmalıdır.

 Yangın Yönetmeliği ve şartnameleri günümüz ve ülkemiz koşullarıyla uyumlu hale

getirilmelidir.

 Sektör için stratejik öncelikli araştırma-geliştirme faaliyet alanları belirlenmelidir.

(BIM-bina bilgi modellemesi, sürdürülebilirlik, atık yönetimi vb.)

 Sözleşmeler kanununun adaletli hale getirilmesi, karşılıklı sorumlulukların hakkaniyetli

şekilde tesisi ve tek taraflı uygulamaların engellenmesi sağlanmalıdır.

 İlgili tüm tarafların dahil olduğu bir "İnşaat Endüstrisi Düzenleme, Koordinasyon ve

Denetleme Kurulu" oluşturularak yurtiçindeki rekabet koşullarının düzenlenmesi, özel

sektörün teknik kapasitesinin güçlendirilmesi için gerekli düzenlemeler konusunda fikir

birliği oluşturulması, kamusal yatırımlarda ve kamu-özel ortaklığı projelerinde kaliteli

ve istenen amaca yönelik teknik müşavirlik hizmetlerinden yararlanılması

sağlanmalıdır.

 Genel olarak, ileri ülkelerde denenmemiş, iyi sonuçlar verdiği kanıtlanmamış

yöntemler-sistemler Türkiye için uygulanmamalıdır.

 İnşaat idari şartnameleri, üzerlerinde küçük değişiklikler yapılarak her yatırıma kolayca

uyarlanabilecek şekilde standart hale getirilmeli, bu konuda gelişmiş ülkeler

doğrultusunda FIDIC şartnameleri (Conditions of Contract) ve (Client – Consultant

Model Agreement) örnek alınmalıdır. Tüm yapım işlerinde bu şartnamelerin uygun olan

tiplerinin kullanılmaları zorunlu hale getirilmelidir.
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 Aşağıdaki tanımlar, teknik müşavirlik konularını ilgilendiren tüm kamu mevzuatında 

eksiksiz ve doğru olarak yer almalı, ülkede bu konuda da terminoloji birliği 

sağlanmalıdır.  

Teknik Müşavirlik Hizmetleri: 

 Yatırım Planlama ve Fizibilite Çalışmaları  

 ÇED Raporları (ve diğer çevresel çalışmalar) 

 Sondaj ve Zemin Etüdleri, 

 Haritalar 

 Mimarlık/Mühendislik Tasarım Hizmetleri 

 Tasarım Kontrolluğu 

 Teknik ve İdari Şartname Hazırlanması 

 İhale Dosyası Hazırlanması 

 Teklif Değerlendirme Danışmanlığı 

 Yapım Yüklenicisi seçiminde İşverene Danışmanlık 

 Mesleki Kontrollük, 

 İnşaat Kontrollüğü 

 İnşaat Yönetimi, 

 Proje Yönetimi, 

 Program Yönetimi 

 Maliyet Yönetimi, 

 Kalite Yönetimi 

 Finansal analiz dahil Değerlendirme Hizmetleri  

 Sürdürülebilirlik Çalışmaları 

 Teknik Eğitim 

 Hasar Tespiti Çalışmaları 

 Risk Analizi ve Yönetimi 

 İşletme ve Bakım Hizmetleri 

 İşletmeye Alma Danışmanlığı 

 Ar-Ge Hizmetleri 

 Sağlık ve Güvenlik Çalışmaları 

 Kurumsal Geliştirme Çalışmaları 

 Değer Mühendisliği 
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 Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları

 Hak Arama (Claim) Yönetimi,

 Sözleşme Yönetimi

 Uyuşmazlık Çözümü (DAB), Hakemlik, Bilirkişilik, Arabuluculuk

 ve benzeri ‘doğal ve yapılmış çevre üzerinde verilen teknolojiye dayalı fikir hizmetleri’

Teknik Müşavir: 

Yukarıda açıklanan teknik müşavirlik hizmetlerinden biri veya birden fazlası üzerinde 

bilgi ve deneyim sahibi olan, bu hizmetleri kararlarında ve finansmanında bağımsız olarak 

verebilen  kişi ve/veya kuruluş 

Teknik Müşavirlik Anlaşması: Teknik müşavirlik hizmetlerinden birinin veya birden 

fazlasının gerçekleştirilmesi amacıyla işveren ve teknik müşavir arasında imzalanan ‘anlaşma’ 

Yapım İşleri Sözleşmesi: Yapım işlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işveren ve yapım 

yüklenicisi arasında imzalanan ‘sözleşme’  

3. Yurtiçinde Haksız Rekabetin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması

Eylemler: 

 Bağımsız olmayan şirketlerin, kâr amaçlı olmayan sivil toplum kuruluşlarının, kamu

imkanlarını kullanan organizasyonların, vergi mükellefi olmayan ulusal ve uluslararası

kuruluşların kâr amaçlı teknik müşavirlik şirketleri ile aynı ihalelerde yer alabilmeleri

mümkün olmamalıdır.

 “Aşırı düşük teklif”ler sorgulanmalı ve değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

 Yerli firmaların yurtiçi işlerde yabancı firmalara karşı korunması için gerekli mevzuat

değişikleri yapılmalıdır.

 4734 sayılı kanunun 4. maddesinde yurtiçi danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleştirilmiş işlere ait yerel deneyim esas

alınmalıdır.

 4734 sayılı kanunun 5. maddesinde danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ve iş

ortaklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın yerli firma olması

şartı istenmelidir.

 4734 sayılı kanunun 14. maddesinde pilot ortağın yerel deneyimi aranmalıdır.
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 4734 sayılı kanunun 63. maddesinde "Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde yerel 

deneyim aranması esastır. İdarelerin, daha önce benzer danışmanlık konusu işle ilgili 

gerçekleştirilmiş oldukları ihaleler nedeniyle veya yapmış oldukları piyasa araştırmaları 

sonucunda söz konusu danışmanlık hizmet alımı işiyle ilgili kısa listeye girecek sayıda 

yerli firmanın mevcudiyetinin bilindiği danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde, iş 

ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın yerli firma 

olması şarttır." şeklinde bir düzenleme yapılmalıdır. 

 Danışmanlık hizmet alımlarında uygulanacak Tip Ön Yeterlilik Şartnamesi – Madde 8.2 

teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler'e "Aday 

tarafından sunulan puanlamaya esas belgenin yurtdışında tamamlanmış bir işe ait olması 

durumunda; aday söz konusu ihalenin asgari benzer şartını sağlayan yurtiçinde 

gerçekleştirdiği iki ayrı işe ait belgeyi de sunmak zorundadır. İş ortaklarında bu şartı 

pilot ortak, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortak sağlamak durumundadır. Bu şartı 

sağlayamayan adayın özel hizmet deneyimi puanı yüzde 20 oranında azaltır." maddesi 

eklenmelidir. 

 Yapım iş bitirme belgelerinin müşavirlik işlerinde kullanılmaması sağlanmalıdır. 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi 

aşamasında genel hizmet deneyiminin puanlamasında, firmanın kuruluş yılı değil, 

müşavirlik hizmetlerini icra etmeye başladığı yıl dikkate alınmalıdır. 

 Ülkemizdeki Avrupa Birliği finansmanlı işlerde aşırı yüksek tutulan yeterlilik kriterleri 

(ciro, iş deneyimi, bitirilmiş işlerin bedelleri, uzman özgeçmişlerinde aranan özellikler) 

yerli firmalarımızın daha rahat sağlayabileceği sınırlara çekilmelidir. 

4. Yurtiçinde Teknik Müşavirlik Sektörünü Güçlendirecek Destekler Uygulanması 

Eylemler: 

 Yurtiçi teknik müşavirlik hizmetlerinde gelir vergisi indirimi, vergi ve işveren primi 

muafiyetler/indirimleri ve SGK primi indirimleri uygulanmalıdır. 

 Yenilikçi ve yüksek teknoloji kullanımı gerektiren projelerde hizmet veren teknik 

müşavirlik firmalarına özel destekler, vergi muafiyetleri ve indirimleri uygulanmalıdır. 
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b.2) Yurtdışında Teknik Müşavirlik Sektörünün  Geliştirilmesi

1. Pazarlama ve Tanıtım

Eylemler: 

 Yurtdışında müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerimizin kalite ve yetkinlik odaklı

olarak bilinirliğinin sağlanması amacıyla hedef ülkelerde yerel basında haberler ve

röportajlar yer alması sağlanmalıdır.

 Yurt dışında müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinin ticaret müşavirliklerimiz

vasıtasıyla daha etkin ve proaktif şekilde konumlandırılması için lobi faaliyetlerinin

artırılması sağlanmalıdır.

 Müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörleri arasında işbirlikleri artırılmalı. Bu konuda

Ekonomi Bakanlığı,Türkiye Müteahhitler Birliği, Türk Müşavir Mühendisler ve

Mimarlar Birliği, DEİK, İNTES arasında etkin bir işbirliği ve koordinasyon

sağlanmalıdır.

 Türkiye'nin, yurtiçinde kamu-özel ortaklığı (PPP) modelinin uygulanması konusundaki

başarılı çalışmalarının yurtdışında tanıtılması sağlanmalıdır.

 Hedef ülkelere gerçekleştirilecek üst düzey ziyaretlere teknik müşavirlik ve

müteahhitlik sektörlerinin etkin katılımı sağlanmalıdır.

 Hedef ülkelerde teknik müşavirlik firmalarımız ve müteahhitlik firmalarımız, teknik

konularda iş forumları, seminerler ve toplantılar düzenleyerek bu sektörlerin yurtdışında

kamu ve özel sektörde tanınırlığını artırmalıdır.

 Teknik müşavirlik firmalarımızın yurtdışında tanıtımına yönelik olarak DEİK

Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyinin Ekonomi Bakanlığı ile birlikte heyet

ziyaretleri düzenlemesi desteklenmeli, uluslararası teknik kongre, konferans ve

fuarlarda etkin şekilde temsili sağlanmalıdır.

 Hedef ülkelerde işveren idarelerle işbirlikleri geliştirilmelidir.

2. Mevzuat ve Destek Mekanizmalarının Geliştirilmesi

Eylemler: 

 Hedef ülkelerle Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK), Çifte

Vergilendirmeyi Önleme (ÇVÖ) ve Sosyal Güvenlik (SG) Anlaşmaları tamamlanarak



97 
 

uygulanacak kolaylıklardan firmalarımızın yararlanarak daha aktif şekilde faaliyette 

bulunması sağlanmalıdır. 

 Teknik müşavirlik firmalarımızın, bazı ülkelerde önemli sorunlar yaşamasına yol açan 

kotalar (çok fazla sayıda yerel eleman çalıştırma zorunluluğu) konusunda muafiyetler 

sağlanmalıdır. 

 Yurtdışı teknik müşavirlik hizmetlerine sağlanan desteklerin miktarının artırılması ve 

destek kalemleri kapsamının genişletilmesi, destekler için istenen belgelerin azaltılması 

ve teminindeki güçlüklerin azaltılması ve bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması 

sağlanmalıdır.  

 TM firmalarının müteahhitlik firmaları ile birlikte EPC modeliyle yurtdışında 

üstleneceği projeler için destek mekanizması oluşturulmalıdır. 

 Teknik müşavirlik firmalarının yurtdışında şirket satın almalarının desteklenmesine 

yönelik destekler sağlanmalıdır. 

 Türk bankalarının teminat mektuplarının yurt dışındaki işlerde kabul edilmesi 

sağlanmalıdır. 

 Hedef ülkelerle yapılacak ikili anlaşmalar yoluyla politik risk sigorta sisteminin 

geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

 Hizmet ihracatı odaklı olmak üzere hedef ülkelere teknik müşavirler ve yapım 

yüklenicilerinin katılacağı iş geliştirme ziyaretleri düzenlenmelidir. 

 Orta ve yüksek öğrenim okullarında yabancı lisan haftalık ders saatleri (özellikle 

İngilizce) mevcudun en az 4-5 misli arttırılmalıdır. 

 Hedef ülkelere gerçekleştirilecek üst düzey ziyaretlere teknik müşavirlik ve yapım 

yükleniciliği sektörleri temsilcilerinin etkin katılımları sağlanmalıdır. 

 Hedef ülkelerin öncelikli altyapı gereksinimleri belirlenmeli ve bu ülkelerde teknik 

müşavirlik firmalarımıza ikili anlaşmalar yoluyla master plan, fizibilite etüdleri ve 

kavramsal tasarım çalışmaları yaptırılmalıdır. 

 Yurt dışında teknik müşavirlik ve yapım yükleniciliği alt sektörlerinin ticaret 

müşavirliklerimiz vasıtasıyla daha etkin ve proaktif şekilde konumlandırılması için lobi 

faaliyetleri artırılmalıdır. 

 Yurt dışındaki iş hacmini artırmak amacına yönelik olarak, ükeler arası ikili anlaşmalar 

yoluyla hedef ülkelerde öncelikli altyapı gereksinimleri belirlenmelidir. 
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 Teknik müşavirlik firmalarımıza, daha sonraki yapım yükleniciliği ve inşaat

malzemeleri temini işlerinin  Türk firmalarınca yüklenilmeleri koşuluyla master plan,

fizibilite ve kavramsal tasarım çalışmalarının yaptırılması için hibeler ve Eximbank

kredilerine ilave olarak yeni finans ve teşvik mekanizmaları vasıtasıyla (örneğin

kalkınma bankacılığı) finansman sağlanmalıdır.

 Yurt dışında sözleşme imzalayan ana müşavir ve/veya yapım yüklenicisi firmalara

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen devlet yardımlarından, çeşitli muhendislik

disiplinlerinde yukarıda bahsi geçen firmalara alt müşavir olarak hizmet veren  teknik

müşavirlik firmalarının da, uygun şekilde oluşturulacak tarifeler kanalıyla

yararlanmaları sağlanmalıdır.

 Teknik müşavirlik firmalarımızın yurt dışında ‘konsorsiyum ortağı’ olarak yer aldıkları

tasarla-yap, EPC ve PPP tipi projelerde devlet yardımlarından yararlanabilmeleri

sağlanmalıdır.

 Yurtdışı teknik müşavirlik hizmetlerine uygulanan devlet yardımları için istenen

belgelerin teminindeki güçlükler, ilgili mevzuatın iyileştirilmesi vasıtasıyla

giderilmelidir.

 Teknik müşavirlik firmalarımızın, kamu-özel sektör ortaklığı (PPP) modeli dahilinde

yurt dışında da çalışabilmeleri sağlanmalıdır.

 Teknik müşavirlik firmalarımızın bazı ülkelerde önemli sorunlar yaşamalarına yol açan

personel kotaları (örneğin çok fazla sayıda yerel eleman çalıştırma zorunluluğu)

konusunda  muafiyetler sağlanmalıdır.
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Tablo 9: Teknik Müşavirlik Hizmetleri İçin Mevzuat Önerileri 

Kamu Yatırımlarında Teknik Müşavir Kullanımının Yaygınlaştırılması ve Seçimi 

Öneriler 

1. Kamu kurum ve kuruluşlarının teknik müşavir kullanım alanlarının arttırılması ve yaygınlaştırılması, kamu kurumlarında görev yapan personel ve 

idarecilerin konu ile ilgili farkındalıklarının arttırılması sağlanması, müşavirlik hizmetlerine kaynak ayrılması için kamu idarelerince gerekli 

çalışmaların yürütülmesi, 

2. Teknik danışman kullanmak üzere yapılacak ihalelerde, danışmanlık ihale usulünün kullanılmasının mümkün ve uygun olacağı, en düşük fiyat 

esasına göre sonuçlandırılan hizmet alım ihalelerinin yerine danışmanlık hizmet alımı ihalesinin yapılması, 

3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ilgili maddelerinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının 4 katının altında kalan danışmanlık 

hizmetlerinin hizmet alımı ihalesi ile gerçekleştirilebileceği hükmü yer almaktadır. Ancak bu hüküm zorunluluk olarak yorumlanmakta, bu limitin 

altındaki ihaleler hizmet alımı yoluyla yapılmakta, bu usulde yapılan ihalelerde herhangi bir teknik değerlendirme ve eleme yapılmaksızın en düşük 

teklifi veren firmaya iş ihale edilmektedir. Buna bağlı olarak alınan hizmetin kalitesinin düşük olabileceği göz önünde bulundurularak, müşavirlik 

ihalelerinin danışmanlık ihalesi olarak yapılabilmesi için ilgili mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması 

4. Teknik müşavirlik ihalelerinde kalite odaklı seçim yapılması, teknik puanın doğru hesaplanması,  tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesi, teknik 

müşavirlik hizmetleri için kalifikasyon esaslı değerlendirme ve seçme yöntemlerinin uygulanması gerekmekte olup,   bununla birlikte, ihale 

süreçlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması için mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması 

5. Sektöre özgü olarak Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 4. Maddesi 4. Fıkrasında yer alan “Danışmanlık hizmet alımı 

ihaleleri Kanunun ikinci kısmının beşinci bölümünde yer alan maddelere göre belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılır.  Ancak yaklaşık 

maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının 

dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir.” 4 katı ifadesinin teknik müşavirlik hizmet alımı 

ihalelerinde uygulanmaması için yapılacak bir düzenlemenin sektörde gelişmeyi destekleyeceği, 
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6. Teknik müşavirlik firmalarının en büyük sermayesinin yetişmiş uzman ve teknik eleman gücü olması nedeniyle,  bu firmalarca yetkin ve vasıflı

personel çalıştırılması için gerekli kontrollerin idarelerce yapılması, firmalarca bu duruma uyulmadığı taktirde gerekli yaptırımların uygulanması,

hatta işin feshedilmesi ve teminat irat kaydetme işlemlerinin uygulanarak,  müşavirlerin vasıfsız eleman çalıştırmasının önüne geçilmesi

KİK Kapsamında Yabancı Firmalara Karşı Türk Firmaları Koruyucu ve Teknik Müşavir Seçiminde Haksız Rekabeti Engelleyici Önlemler 

1. Kamu İhale Kanununa göre yabancılar tarafından kurulan firmalar, ülkemizde faaliyete başladığı tarihten itibaren 1 yıl sonra ihalelere

katılabilmekte,  yurtdışında yapmış olduğu iş bitirmelerini kullanarak çok sayıda ve büyük ihaleler alabilmektedir.  Ön yeterlilik ve kısa liste

oluşturulması aşamasında bu firmalar karşısında yerli firmaları (ortaklarının tümü T.C. Vatandaşı olan) koruyucu bir önlem bulunmadığından, yerli

firmalar liste dışı kalmaktadır.  Dolayısıyla da liste dışı kalan yerli firmaların (ortaklarının tümü T.C. Vatandaşı olan) ihalenin 2. Aşamasında yer

alan ve yerli firma lehine kullanılan yüzde 15 fiyat avantajından faydalanmaları da mümkün olmamaktadır. Yukarıda geçen konularla ilgili

mevzuatta yerli firmaları ön yeterlilik aşamasında koruyucu önlemler alınması için gerekli düzenlemelerin yapılması,

2. Teknik müşavirlik ihalelerinde ön yeterlilik aşamasında firmanın tecrübe yılının Sanayi ve Ticaret Odasına kayıt olduğu ya da kurulduğu tarih

değil, ilk iş deneyim belgesindeki sözleşme tarihinin baz alınması gerektiği,

3. Aynı kurumun eş zamanlı olarak yapılan birden fazla ihalesinde, ön yeterlik kısa liste oluşturulmasında, aynı firmaların yer alması durumunda,

belirli sayının üstünde ihaleye başvuran firmalar için puan eksiltme yoluna gidilebileceği ya da kısa listenin 10 firma yerine 15 firmadan

oluşturulması için gerekli düzenlemelerin yapılabileceği

Mevzuat İle Yabancı Firmalar İçin Yerel Ortak Zorunluluğu Getirilmesi Ve Personel Kriterleri Arasında Türkçe Bilmek, Yerel Deneyim Vb 

Koşulların Eklenmesi 

1. Yerli firmaların (ortaklarının tümü T.C. Vatandaşı olan)  ön yeterlilik aşamasında kısa listeye girmesinde avantaj sağlamaya yönelik olarak yerli

deneyim belgesi sunulması, ancak yerli bir firmanın yurtdışında aldığı iş deneyim belgesini bu tür durumlarda kullanamayacağından bahisle bu iş

deneyim belgesi yanında Türkiye’de edinilmiş iş deneyim belgelerinin de birlikte sunulması halinde değerlendirilmeye alınması
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2. Teknik müşavirlik hizmetleri için ihalelerde tecrübe ve uzmanlık alanı kriteri uygulanması,  yerel deneyim tanımı yapılması, iş ortaklıklarında pilot

ortağın veya konsorsiyumlarda koordinatör ortağın yerel firma (Ortaklarının tümü T.C. Vatandaşı olan)  olması şartı aranması,

Teknik Müşavirlik Sözleşme Şartlarında İyileştirmeler 

1. Kamuda yatırım bütçeleri belirlenirken teknik müşavirlik hizmet bedelleri ve sürelerinin gerçekçi ve kaliteli hizmet almaya yönelik olarak

belirlenmesinin sağlanması,

2. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında idari şartnamelerde işin gerekliliği dışında düzenlemelere yer verilmemesi

3. Sözleşmenin yürütülmesi esnasında projelerin en kısa sürede incelenmesi, hakediş ödemelerinde yapılan işi karşılayacak şekilde pursantaj

oranlarının belirlenmesi,  yapılan iş ve ödemelerin paralel olarak yürütülmesi için sözleşme ve eklerinde gerekli düzenlemelerin yapılması,

4. Teknik müşavirliğin ülkemizde geliştirilmesi için ihalelerde avans uygulamasının yapılması,

5. Yurtiçinde olumsuz rekabet koşullarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak teknik müşavirlikle ilgili danışmanlık ve hizmet alımı ihalelerinde

götürü bedel yerine birim fiyatlı sözleşme uygulamasının yaygınlaştırılması,

Mesleki Sorumluluk Sigortasının (MSS) Zorunlu Olması, Yaygınlaştırılması ve Mesleki Sorumluluk Sigortası Özellikleri (Sorumluluk Süresi, 

Limiti Vb) 

1. Müşavirlik hizmetlerinde kalitenin güvence altına alınması için mesleki sorumluluk sigortası uygulamasının zorunlu olması ve yaygınlaştırılması,

bu durumda sigortanın bedeli ve geçerlilik süresi ile ilgili yasal düzenlemelerinin yapılması,

Yapım Kontrollük İşlerinde Teknik Müşavirlerin Müteahhitlerle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Tutulmaması, Müşavirin Sorumluluğunun 

Sadece Kendi Sözleşmesinde Belirtilen Hizmet Bedeliyle Orantılı ve Sözleşme Bedeliyle Sınırlı Olması 

1. Müşavir firmanın sorumluluk süresi ile ilgili olarak Borçlar Kanununda yer alan eser sözleşmelerine göre 5 yıllık bir sorumluluk süresi olmasına

rağmen, Kamu İhale Kanununda 15 yıl olarak belirlenmiş bu sürecin netleştirilmesi ve bu çelişkinin giderilmesi için müşavir firmanın sorumluluk

süresi ile ilgili olarak mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması



102 

2. Sorumluluk noktasında işin yüklenicisi ile müşavirlik firmasının aynı ölçüde sorumlu tutulmaması, sözleşme bedelleri ile orantılı olarak

sorumluluk yüklenmesi, kanunda yer alan  “müteselsilen” ifadesi nedeniyle yükleniciden tahsil edilemeyen ceza tutarının müşavir firmadan

tahsilatı yoluna gidildiği, bu durumda tüm sorumluluğun müşavir firmada toplandığı, bu sorunun çözümüne yönelik olarak “müteselsilen”

ifadesinin yerine daha uygun ve net tanımların yapılması,

3. Danışmanlık hizmetlerinin, tasarım (proje) ve denetim olarak ikiye ayrılması ve bunun sorumluluklarının ayrı ayrı belirlenmesi,

Ulusal Yapısal Tasarım Standartlarının Oluşturulması, İş Bitirme Belgelerinin Teknik Detay İçerir Şekilde Yeniden Düzenlenmesi 

1. İş bitirme belgelerinin formatında gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılarak, ihale başvuru aşamasında idarelerin istek-taleplerini karşılayacak

ve ilave bilgilere yer verilecek şekilde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi



103 
 

Tablo 10: Teşvikler ve Teşvik Mekanizması Önerileri 

Teknik müşavirlerin tüm kamu yatırımları, EPC ve PPP projelerinde yer almasının teşvik edilmesi 

Öneriler 

a) Kamu yatırımları 

1. Ön yeterlilik aşamasında hiçbir Türk firmasının sağlamadığı şart konulmaması (Örneğin: En az 3 yerli firmanın şartları sağlaması) 

2. İhalelerde yerli firmaların pilot firma olması      

3. Yaklaşık maliyetin doğru belirlenmesi     

4. Projelerin özellikle hazırlık aşamasından itibaren teknik müşavirlik hizmetlerinin süreçlere dahil edilmesi 

5. Tasarım kontrollük için de teknik müşavirlik firmalarından yararlanılması 

6. Teknik müşavirlik hizmetlerinden yararlanılarak oluşturulan projelerin kamu yatırım programına alınmasında öncelik verilmesi 

7. Projelerde yaklaşık maliyeti belirli bir seviyenin üzerinde olan kamu yatırımlarında teknik müşavirlik hizmet alınmasının zorunlu hale getirilmesi 

8. Yerli kapasitenin mevcut olmadığı durumlarda yabancı firmalar için en az yüzde 50 yerli ortak şartı aranması 

9. Belirli ölçeğin üzerindeki (belirli sayının üzerinde çalışanı olan)  firmaların ihale değerlendirmesinde ilave puan alması 

b) EPC Projeleri 

1. Özellikle kamu yatırım projelerinden EPC’ye uygun olanların belirlenmesi EPC’nin teşvik edilmesi  

2. EPC projelerinde teknik müşavirlik hizmetlerinden daha etkin biçimde yararlanılması 

3. İdare adına kontrollük için de teknik müşavirlik hizmetlerinden mutlaka faydalanılması 
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c) PPP Projeleri

1. İdarenin Kalkınma Bakanlığı’na PPP projesini sunmadan önce proje ile ilgili teknik müşavirlik desteği alması ve projenin PPP ile veya diğer

alternatif yöntemler ile yapılması konusunda teknik müşavirlik analizine yer vermesi

2. PPP proje stoğu ile ilgili olarak önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecek projelerin bir veri tabanı oluşturularak sektör ile paylaşılması

3. PPP projelerinin tüm süreçlerinde teknik müşavirlik hizmeti alınması

4. Kamunun PPP projeleri konusundaki politikasının oluşturulması ve eğilimlerin belirlenmesi

5. Kamu personeline PPP projelerinin fizibilite değerlendirilmeleri ile ilgili eğitim verilmesi

Türkiye’de Danışmanlık Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Hizmet Alanlarının Genişletilmesi 

1. Eximbank ve Türk ticari bankaların kredilerinde teknik açılardan ihtiyaç duyduğu desteği teknik müşavirlerden alması

2. İşletme ve bakım müşavirliğinin de bir teknik müşavirlik alanı olarak kabul edilmesi ve bu alanda teknik müşavirlikten yararlanılması

3. İşletme ve bakım müşavirlik hizmetinin belirli periyotlar ile yenilenerek hizmet kalitesi ve dinamizminin temin edilmesi

İşveren, Müteahhitler, Müşavirler, Finansman Kuruluşları Vb. Kuruluşlar Arasındaki İşbirliğinin Artırılması 

1. Yaklaşık maliyet belirlenmeden, çıkılacak ihalenin hazırlıklarının da müşavir firma aracılığı ile yapılması ve bu yönde teşvik edici düzenlemeler

yapılması

2. İşbirliğini teşvik edici unsurların TMMMB gibi sektör temsilcileri tarafından çalışılması

3. Ortaklık yoluyla ihaleye girilmesi halinde değerlendirmede ilave puan verilmesi

4. Kümelenme yaklaşımının teknik müşavirlikte uygulanabilirliğinin çalışılması

5. Teknik müşavirlik sektörünün birlikte çalışacağı bir üst kurulun oluşturulmasının sektöre fayda sağlayacağı ve bu üst kurulun Kalkınma Bakanlığı

koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı,İçişleri Bakanlığı,

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İlbank A.Ş., Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD, Türkiye Belediyeler Birliği gibi kurumlardan oluşmasının

uygun olacağı, bu kurulda Sayıştay Başkanlığı’nın temsil edilmesinin de önemli olduğu,
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Finansal Teşvikler ve Muafiyetler 

1. Teknik müşavirlik firması bünyesinde edinilen tecrübe ve istihdam sürekliliği baz alınmak üzere gelir vergisinde indirim sağlanması 

2. Belirli sertifikaları bulunan personel için gelir vergisi indirim desteği sağlanması 

3. Sözleşmeleri teminat göstermek veya avans mektubu suretiyle avans kullanımına imkan verilmesi 

4. Sözleşmelerde ve hakedişte olmak üzere iki kez alınan damga vergisinin bir kez alınması 

5. Mesleki sorumluluk sigortası zorunlu hale getirilerek sigorta primleri için destek verilmesi 

6. Yurt dışına yetiştirilmek üzere eleman gönderilmesine teminat mektubu karşılığında destek verilmesi 

7. KDV tevkifat oranlarının düşürülmesi konusunda bir fizibilite çalışması yapılması 

8. Yazılım satın alma destekleri verilmesi 
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Tablo 11: Yurtdışı Kurumsal Yapılanma İçin Alınması Gereken Tedbirler 

Master Plan ve Fizibilite Çalışmalarının Hibe Destekleriyle Türk Firmalarınca Yapılmasının Sağlanması, Sonra Gelen Aşamaların da Türk 

Mühendislik ve Müteahhitlik Firmaları Arasında İhale Edilmesi 

Öneriler 

1. Altyapı çalışmaları kapsamında müteahhit ve malzeme firmalarının önünün açılabilmesi için hibenin önemli olduğunun vurgulanması

2. Altyapı ve master planda mevcut uygulamaların yeterli olmadığı, hibe desteğinin çok önemli olduğu

3. Hibe konusu ile ilgili direkt çalışan bir kurumun olmadığı, Eximbank’ın kredilendirme yaptığı, Eximbank'ın kredilendirme aşamasında fizibilite

çalışması istediği, fizibilite çalışması için ise yine hibe gerekliliğinin devreye girdiği

4. Hibe desteği verilen sürdürülebilir yaklaşım şeklinin dünyadaki örneklerine bakılarak Türkiye'de benzer bir model uygulanmak istenirse kalkınma

bankacılığı niteliğinde yeni bir örgütlenmeye gidilebileceği

5. Hibenin nasıl talep edileceğinin de belirlenmesi gerektiği, bu konuyla ilgili aşağıdaki üç alternatif olabileceği:

-Firmaların kendi arasında anlaşması,

-Devletlerin kendi aralarında anlaşması ve devletlerin bu projeleri ihale etmesi,

-Devlet tarafından hedef ülke seçilmesi ve akabinde hedef olarak gösterilen ülkelerde yapılacak çalışmalarda belli koşullar sağlandığında hibe

desteğinin verilmesi.

6. Yurtdışında proje gerçekleştirmek amacıyla destek talep edecek firmaların da bazı kriterlere ve yeterliliklere sahip olmaları gerektiği, küçük

firmaların konusunda uzman başka bir aktörle çalışmalarının firmalarına destek sağlayacağı

7. Stratejik projelerde, devlet tarafından ülke yararına olan hedeflerin öngörülmesi ve bu projelere daha güçlü oranda destek verilmesi, oranların

yüzde 80 lere kadar çıkarılmasının ülke yararına olacağı,
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Yurtdışı Teknik Müşavirlik Sözleşmelerinde Politik ve Ticari Risk Sigortası Sisteminin Oluşturulması 

1. Firmaların, Eximbank'ın risk sigortası primlerini karşılamakta güçlük çektiği, Eximbank tarafından müşavirlik sigortalarının düzenlenmesinin talep 

edilebileceği 

2. Olağandışı durumlarda (siyasi ortamın değişmesi, iç savaşlar, vs) alacaklarını temin edemeyen müşavir ve müteahhit firmalar olduğu, müteahhitlik 

firmalarının sigortaları olmasına rağmen sigorta firmalarının savaş, vs olağandışı durumları risk grubunda değerlendirmediği ve sigorta şirketlerinin 

herhangi bir ödeme yapmadığı, müşavirlik hizmetinin bedeli kadar risk sigortasının yapıldığı, Irak, Afganistan ve Libya gibi ülkelerde özel 

koşullarda iş yapan firmaların zor durumda kaldığı, ülkeler arası ikili protokoller ile bu sorunun giderilebileceği, 

Hedef Ülke ve Bölgelerin Belirlenmesi 

1. Mal İhracatına yönelik hedef ülke belirlemelerinde, ülkenin ihracat potansiyeli, kapasite, hedef ülkenin ithalat sistematiği ve ikili ülke ilişkileri gibi 

kriterlerin dikkate alındığı, belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere farklı teşvik oranları uygulandığı, bununla birlikte, hizmet ihracatının bir bölümü 

olan teknik müşavirlik sektöründe Ekonomi Bakanlığı tarafından tek bir ülkenin veya bölgenin hedef ülke bağlamında işaret edilmediği, faaliyet 

yapılacak hedef ülke ve bölgelerin sektör kuruluşları ile birlikte kararlaştırıldığı ve yıllık programların bu şekilde yapıldığı belirtildi. Hedef ülke 

kapsamında geleneksel pazarlarımız olan eski SSCB ülkeleri, Ortadoğu ve K.Afrika’nın yanısıra, Sahra altı ülkeleri, Güneydoğu Asya ülkeleri 

Endonezya ve Balkanların değerlendirilebileceği fakat Avrupa birliğine üye ülkelerde birlik üyesi ülkelerin firmalarının aktif olduğu  

2. Yeterlilik kriterlerimizi de hedef ülkeye göre düzenlememiz gerektiğinin altının çizilmesi  

3. Hedef ülkelerin sürekli aynı stabil durumda kalmadığı, ülkelerde yaşanan değişik koşullar ve bazı nedenler dolayısıyla, ülkemizin de hedef ülke 

listesini değişen şartlara bağlı olarak güncellemesi gerektiği 

4. Hedef ülkeye doğru firma ve doğru ekiple ilk girişin yapılması gerektiği, doğru firmanın o  ülkedeki devamlılık açısından önemli bir örnek teşkil 

ettiği, 

5. Bazı ülke ve coğrafyalar için ticaret diplomasisine ihtiyaç duyulduğu ve bu nedenle o ülke yetkililerinin üst düzey makamlar tarafından ziyaret 

edilmesi gerektiği, 
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6. Yeterlilik kriterleri kapsamında firmaların a,b,c sınıfı gibi sınıflara ayrılacağı bir derecelendirme yapılmasının düşünülebileceği, ancak müteahhitlik

ve teknik müşavirlik sektöründe esasen geçmiş performansın ve tecrübenin işveren idarelerce dikkate alındığı ve bu çerçevede bir sistem

oluşturulsa dahi yurtdışı için bir referans kaynağı olamayabileceği, bu kapsamda yapılması istenilen çalışmayı gerçekleştirebilecek kurumun bir

kamu kurumu olması gerektiği ve bu görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapabileceği

Yurtdışı İşlerde Karşılaşılan Teminat Mektubu Sorununun Çözümlenmesi İçin Atılması Gereken Adımlar 

1. Hedef ülkelerde firmalarımızdan, Türk bankalardan değil yabancı bankalardan teminat mektubu getirmelerinin istendiği, bunun da daha yüksek

maliyetli teminat mektubu temin edilmesine neden olduğu ve bu durumun firmalarımızın rekabet gücüne olumsuz olarak tesir ettiği

2. Avans teminat mektuplarının alınmasının aylar sürebildiği hatta bu sürelerin sonunda bile avans teminat mektubu dahi alamama durumlarının

yaşandığı, bunun da firmayı itibar açısından zora soktuğu

3. Yurtdışında birçok pazarda Türk bankalarının teminat mektuplarının kabul edilmemesi sorunu yaşandığı ya da Türk bankalarının verdiği teminat

mektuplarının yabancı bir banka tarafından onaylamasının talep edildiği (kontrgaranti), bu sorunun en önemli nedenlerinden birinin firmaların

yaşadığı bazı sorunlar sonucu ya da yaşayabileceğini öngördüğü sorunlar nedeniyle mahkemelere başvurarak teminatlarına ihtiyati tedbir

koydurmaları olduğu, Adalet Bakanlığının konu ile ilgili görüşü alındığında Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesinin sorun yaratmadığı fakat

uygulama safhasında sorunlar yaşandığının belirtildiği, buradan hareketle Adalet Bakanlığının ihtiyati tedbir alınması kararında daha hassas

davranmasının talep edilmesinin, diğer ülkelerde teminat mektubumuzun geçerli olmasını sağlayabileceği,

Yurt Dışına Açılabilmek İçin Karşılaşılan Sorunlara Entegre Çözümler Üretebilen Multidisipliner Yapıya Kavuşmaları İçin Atılması Gereken 

Adımlar 

1. Firmaların mali gücüne bağlı olarak, yurtdışına açılmadan önce Türkiye'de gücünü gösterebilmesi ve yurtdışına da bu şekilde açılması gerektiği,

mali düzeyi yüksek olan firmaların multidisipliner yapıda faaliyet gösterebilmek amacıyla, birçok disiplini içinde bulunduran bir yapı

oluşturabileceği, (altyapı, üstyapı, jeoteknik,vs) multidisipliner yapının firmalar açısından yurtdışı pazarına açılmanın ön koşulu olmadığı fakat

rekabetçi açıdan firmanın pazardaki rakiplerine oranla daha avantajlı hale geleceği,
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2. Firmanın mali gücünün yeterli olmaması durumunda ise; spesifik bir konuda uzmanlık geliştirerek, firmanın konusunda en iyi olmasının 

sağlanabileceği ve bu durumunda firmaya avantaj getireceği, 

3. Özel ihtisas konularında ayrı ayrı uzmanlığı olan firmaların işbirliği yaparak pazarda birlikte hareket etmelerinin avantajlı olacağı 

AB Finansmanlı İşlerde Aşırı Yüksek Tutulan Teknik ve Mali Ön Yeterlik Şartlarının Makul Düzeylere Getirilerek, Türk Firmalarını da 

Rekabet Edebilirliğinin Sağlanması 

1. Firmalarımız projeler kapsamındaki birçok işi yapabilecek kapasitede olmalarına rağmen istenen iş bitirme bedellerinin çok yüksek olması ve 

benzer iş bitirme olarak son üç yıl içinde tamamlanmış işlerin değerlendirilmesinin firmalarımızı zorladığı, 

2. Maddi değil fiziki iş bitirme istenmesinin firmalarımızın tecrübelerini avantaja çevirebilmelerini sağlayacağı,  3 yıllık sürenin de 5 hatta 10 yıla 

çıkarılmasının ülkemiz şartları için daha doğru olacağı ve firmaları bu sıkıntılı durumdan kurtaracağı, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB 

Dairesi, diğer İPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) birimleri, Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) ve AB Bakanlığı nezdinde bir 

ortak çalışma yürütülmesi, 

3. İhale konusu işle ilgili Türkiye sınırları içinde benzer iş bitirme istenebileceği hususunda TürkMMMB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Dairesi, 

diğer IPA birimleri, Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) ve AB Bakanlığı tarafından bir ortak çalışma yürütülmesinin gerekliliği, 

4. İstenen iş bitirme belgelerinin tutarlarının işin büyüklüğüyle orantılı olması gerektiği, hâlihazırda işin büyüklüğüne eşit olacak şekilde istenen iş 

bitirme tutarının işin yüzde 70 i kadar tutarda istenebileceği konusunda TürkMMMB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Dairesi, diğer IPA 

birimleri, Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) ve AB Bakanlığı tarafından bir ortak çalışma yürütülmesi, 

5. Personel kriterleri belirlenirken işin gerekliliklerinin göz önünde bulundurulması gerektiği, çok basit işler için bile çok yüksek personel kriterleri 

istenmesi ve bu şartları sağlayabilecek çok az sayıda yerli personel olması nedeni ile hem teklif bedellerinin çok yükseldiği hem de anahtar 

personel kadrosunda yabancı elemanlarının yer aldığı 
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6. Türkçe bilmenin ve yerel deneyimin avantaja dönüşeceği bir değerlendirme yapılması gerektiği, ayrıca örneğin, 70 kişinin çalışması gereken bir

projede sadece 7 kişinin anahtar personel olarak gösterilmesi yerine bu sayının 14-15 olarak düzenlenmesi, anahtar personelin sadece yabancı

personelden oluşmasına yol açan durumu ortadan kaldıracağı,  bir kısım yerli personelin de anahtar personel olarak ihalelerde yer alabileceği bir

düzenleme yapılması gerektiği,

7. Avrupa Birliği finansmanlı işlerde;  ciro, iş deneyimi, bitirilmiş işlerin bedelleri ve uzman özgeçmişlerinde aranan özellikler açısından aşırı yüksek

tutulan teknik ve mali ön yeterlilik kriterleri nedeniyle büyük yabancı firmalarla ve çok sayıda yabancı firma ile işbirliği yapılması nedeniyle yerli

firmaların yükümlenebildikleri iş hacimleri ve gelirlerinin çok sınırlı olduğu, firmalarımıza yeterli katkının sağlanamadığı, hatta ihale aşamasında

öngörülen bütçeye sığılamadığı için teklif verilemediği durumlarla karşılaşıldığı, işlerin yapılmasında personelin çoğunun yerli firmalar tarafından

temin edilmesine ve işlerin büyük kısmının yerli firmalarca yapılmasına karşın yerli firmaların payının çok düşük kaldığı,

8. Yabancı firmaların Türkiye'de kurdukları firmaların, yurtdışındaki ana firmalarının deneyimlerini, yüksek bedelli iş bitirme belgelerini ve

finansman gücünü kullanarak ve Türk elemanlar istihdam ederek Türk teknik müşavirlik firmalarıyla rekabet etmekte olduğu, ön yeterlik

değerlendirmelerinde Türk firmalarının önüne geçtikleri, çözüm olarak yabancı firmalar için yerel ortak zorunluluğu olması gerektiği,

Üniversitelerde Verilen Eğitimde Müşavirlik Sektörünün Bilinirliğini Attırmak ve Sektörün İhtiyaç Duyduğu Donanıma Personel Yetiştirilmesi 

İçin Atılması Gereken Adımlar (Uluslararası Standartların Müfredata Eklenmesi, Yabancı Dil Eğitimi vb) 

1. Üniversite eğitimi akabinde meslek içi eğitimlerin artırılmasının faydalı olacağı

2. Yurtdışında çalışacak olan bir mühendisin uluslararası normlara ve literatüre hakim olmasının gerektiği, ayrıca yazılım konusunda da (özellikle

BIM yazılımları konusunda) bilgi sahibi olmak gerektiği, bu standartlara sahip olmayan ülkelerin çağdışı olarak konumlandırılacağı,

3. Yabancı dil eğitimi verilirken, teknik dil kullanımının göz önüne alınması gerektiği,

4. İlk ve orta öğretimde ve lisede temel İngilizce/yabancı dil eğitiminin yetersiz kaldığı ve bu çerçevede temel İngilizce/yabancı dil konusunda yeterli

konuma ulaşılamaması nedeniyle de teknik terimler ve teknik dil ile ilgili de sorunlar yaşandığı
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Teknik Müşavirlik Sektörü İçin Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirme Programları (Ar-Ge Personeli) Başlatılması 

1. Kamu, özel sektör ve üniversiteler işbirliği ile yurtdışında müşavirlik hizmeti verecek firma temsilcisi ve çalışanlarının, yurtdışı pazarına girmeden 

önce gerekli görülen eğitimlerin verilmesi ve yeni pazara uyumlarının sağlanması amacıyla eğitim desteği verilebileceği, 

Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetleri İçin Destek Programları Başlatılması, Diğer Ülkelerdeki İyi Uygulamaların İncelenmesi, Benzer Programların 

İşbirliği İçinde Geliştirilmesi İçin Uluslararası İşbirliği ve Türk Mühendislerinin Uluslararası Platformlarda Yeterlik Kazanması Amacıyla 

Kullanılan Uluslararası Sözleşme Tipleri (FIDIC, Dünya Bankası vs) Sertifikalı Eğitimler ve Stajlar Düzenlenmesi. 

1. Eğitim konusu ile ilgili Türkçe konuşan ülkeler konferansı yapıldığı, bu ve buna benzer  organizasyonların maliyetlerinin yüzde 90 oranında devlet 

tarafından karşılandığı, ilgili ülkelere teknik müşavir firmaların yaptığı işleri göstermek amacıyla düzenlenen toplantılar olduğu 

2. Yabancı kamu görevlilerine Türkiye'de eğitim desteği verildiği 
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Tablo 12: AB Yatırımlarında Teknik Müşavirlik 

Seçme ve Değerlendirme Kriterleri (Firma ve Uzman Seçimi) 

Öneriler 

1. Ön seçimlerde aranan iş bitirme süresinin son 3 yılı değil daha eski periyodu kapsamasının (5-10 yıl) Türk müşavirlerinin rekabet gücünü artıracağı

2. İş bitirme kriterlerinin bütçe gözetilmeksizin benzer kapsamda teknik iş bitirme odaklı olması halinde daha fazla müşavir firmanın katılımını

sağlayacağı,

3. Mali yeterlilik konusunda aranan ciro miktarlarının yüksek olması Türk müşavir firmalarını yabancı ortaklarla konsorsiyum kurma zorunda

bıraktığı, bunun sonucu olarak iş bitirme belgesinde yapılan işin oranı yabancı ortaklara kıyasla düşük kaldığı,

4. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi durumunda tüm ortaklarda benzer iş deneyimine sahip olunması şartı aranması

5. Değerlendirmelerde özgeçmiş odaklı yaklaşım yerine firmanın geçmişi, iş bitirmeleri ve teknik kapasitesi odaklı bir yaklaşım sergilenmesi,

6. Uzman değerlendirmelerinde Türkiye’de çalışmış olmak ve Türkçe bilgisi kriterinin ilave edilmesinin yerli uzmanların deneyim kazanması ve

projenin sahada sağlıklı bir şekilde yürümesine olanak sağlayacağı

7. Aranan personel niteliklerinin proje amaçlarına uygun olması ve firmaların deneyimlerinin de dikkate alınarak kendi kadrolarından

çıkarabilecekleri uzmanlara yer verilmesi,

Teklif Değerlendirme Süreleri 

1. Uzman özgeçmişlerinin kanıtlayıcı deneyim belgeleri her bir deneyim için ayrı ayrı istenmesinin değerlendirme sürecinin uzamasına neden olduğu,

bunun yerine uzmanın kendi beyanının kabul edilmesi, gerek görülmesi halinde değerlendirme sürecinde uzmanlarla mülakat yapılması



113 
 

Sözleşmelerde Uygulanacak FIDIC Türleri 

1. Müşavirlik sözleşmelerinde farklı durumlar için farklı FIDIC türlerinin kullanılması, 

2. İşletme dönemini de kapsayan sözleşme türleri için hibe ve yerel finansman modelinin kurgulanmasına yönelik çalışma yapılması 

3. Sarı Kitap ile yapılan işlerde müteahhitlerin ihale aşamasında tasarımcısını önceden belirleyerek ihale dosyası içerisinde sunması ve bunun teknik 

değerlendirmeye tabii tutulması 

Götürü Bedelli ve Gün Bazlı Sözleşmelerin Avantaj ve Dezavantajları 

1. Müşavirlik hizmetlerinin adam-gün bazlı, projelendirme hizmetlerinin ise götürü bedelli olması 

İnşaat ve Kontrol Sözleşmelerinin Zamanlaması ve Senkronizasyonu 

1. Kontrolörlük ve yapım işlerinin ihalelerinin eş zamanlı yapılmasının sahadaki işin senkronizasyonunu sağlayacağı, 

Uygulama Aşamasında Servis Sözleşmelerinde Yaşanan Sıkıntılar ve Çözüm Önerileri 

1. Teknik destek, kapasite artırımı ve inşaat kontrolörlüğü bileşenlerinin ayrı lotlar halinde ihale edilmesi, 

Soft Projelerde Müşavirin Katkısı 

1. Soft projeler hazırlanırken teknik şartnamelerin çok net olması ve gereklerin çok net belirlenmesi, birden fazla farklı konu içermemesi, içerdiği 

takdirde farklı notlar altında ele alınması 
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4.3. Araştırma Geliştirme Faaliyetleri ile İlgili Politika ve Öncelikler 

On Birinci Kalkınma Planı (2023) Hedefi: İnşaat sektöründe yenilikçi gelişime 

(inovasyona) dayalı büyüme sağlanması 

Küresel rekabet ortamında nitelikli ve öne çıkabilmek için gerekli olduğu düşünülen 

yenilikçi gelişim (inovasyon), yeni ürünlerin geliştirilmesi, süreç ve yöntemlerde yenilikçilik, 

teknolojik gelişim gibi alt başlıklar olarak düşünülebilir. Bu alt başlıkların tümü Ar-Ge 

çalışmaları ile doğrudan ilintilidir. Bununla birlikte Ar-Ge çalışmalarına ayrılan mali 

kaynaklar yetersizdir. TÜİK verilerine göre 2016 yılında toplam Ar-Ge harcamaları 26,5 

Milyar TL civarındadır. Bu rakamın yüzde 57,3’ü imalat, yüzde 29,9’u bilgi ve iletişim 

sektörüne ilişkindir. İnşaat sektörü için Ar-Ge harcaması 33,5 Milyon TL, bir diğer deyişle 

toplam Ar-Ge bütçesinin binde 1,3’ü kadardır. Bu oran 2010 yılında binde 5 mertebesinde 

olduğundan, toplam Ar-Ge payından inşaat sektörünün üzerine düşen azalmıştır. Benzer 

eğilimler başka ülkelerde de görülmektedir: OECD verilerine göre aynı oran örneğin 

Japonya’da 2010 yılında binde 9,3’den 2015 yılında binde 7,8’e; Güney Kore’de  2010 

yılında binde 22’den 2015 yılında binde 15’e inmiştir. Bununla birlikte sözü geçen ülkelerin 

gayri safi yurtiçi hasılaları (GSYİH), Ar-Ge harcamalarının GSYİH içinde oranı ve inşaat 

sektörünün tüm Ar-Ge harcamasına oranı düşünüldüğünde Türkiye’de inşaat sektöründe zaten 

küçük olan Ar-Ge yatırımının daha da küçülmüş olması üzücü ve sektörün geleceği adına 

olumsuz bir gelişmedir. 

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırmaya desteklerinden biri olan 100/2000 

Doktora Programında mühendislik başlığı altında desteklenecek alanlar arasında yer alan 

Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım, Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler, Sürdürülebilir ve Akıllı 

Yerleşke ve Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri, inşaat sektörü kapsamında 

değerlendirilebilecek araştırma konuları hakkında YÖK’ün vizyonuna dair belirgin bir fikir 

vermektedir. 

Hedefe Yönelik Politika 1.1: Üniversite ve özel sektör arasındaki işbirliklerinin artması 

ve çeşitlenmesi sağlanacaktır. 

Özel sektör için yeni araştırmacı personele yatırım yapmak yerine üniversitelerde var 

olan araştırmacılarla işbirliği yapmak daha verimli olacaktır. Sektöre kısa ve orta vadede 

fayda sağlayacak Ar-Ge çalışmaları için çoğu kez sorun ve beklentilerin sektörce 

tanımlanmaları ve bunların üniversitelerde doğru muhataplarca ele alınarak ortak çözümler 

üretilmesi gerekir. Şimdiki durumda böylesi çalışmalar dünya ölçeğinde önemli yenilikler 

barındırmaktan ziyade “yerel” bilginin zenginleşmesine katkı vereceğinden çıktıları arasında 
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uluslararası yayınlar bulunmayabilir. Üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri üzerindeki yayın 

baskısı ve bunun dolaylı olarak getirdiği bilgi üretimi kavramı, çoğu zaman yerel sorunların 

kısa veya uzun erimli araştırma projeleri kapsamında ele alınmasına engel olmakta, Ar-Ge 

işbirliklerinin gelişimine ket vurmaktadır. Özel sektör tarafından bakıldığında ise Ar-Ge 

çalışmalarının süresi ve sonuçlarından elde edilecek faydaların belirsizliği, bu faaliyetlerin 

gerektirdiği maddi yatırımların desteklenmesinde sürekliliği kötü etkilemektedir. 

Ar-Ge çalışmalarının daha sürdürülebilir temellere oturtulabilmesi, sektörün kurumsal 

destekleri ile mümkündür. Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi nispeten yeni 

düzenlemeler inşaat sektörü özelinde henüz görece büyük fayda sağlamamıştır. Bu bağlamda 

Türkiye Müteahhitler Birliği, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, TMMOB İnşaat 

Mühendisleri Odası ve üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümü temsilcilerinin biraraya 

geldiği “arama konferansı” biçimli toplantılar düzenlenmesi, sektör ve üniversitelerin daha 

doğrudan ve verimli işbirlikleri kurmalarına yardımcı olacaktır.  

Politikaya Dönük Tedbir 1.1.1: Özel sektör ve üniversite işbirlikleri için finansal 

teşvikler geliştirilecektir. 

Ar-Ge faaliyetinin geri dönüşünün kısa dönemde olamayabileceği ve hatta kimi 

durumda sonuçsuz kalabileceği düşünüldüğünde, özel sektörün bu faaliyetlere 

yatırım yapmaya ikna olabilmesi için vergi muafiyeti ve benzeri dolaylı ve 

doğrudan teşvikler özendirici olacaktır. Söz konusu teşvikler Ar-Ge çalışmaları 

kapsamında kullanılabilecek cihaz ve mekan yatırımları için verilebileceği gibi, 

örneğin yüksek lisans ve/veya doktora öğrencilerine sağlanacak maddi destekler 

karşılığında da verilebilir. Çıktıların değerlendirilmesi sonucu ek ödül ve teşvikler 

sağlanabilir, bu kapsamda patentlenebilir ürünler için öngörülen teşvikler daha 

özendirici hale getirilebilir. 

Politikaya Dönük Tedbir 1.1.2: Sektör temsilcileri ve üniversitede görev yapan 

araştırmacıları bir araya getirerek sektörün Ar-Ge bağlamında ele alınabilecek 

sorun, ihtiyaç ve önceliklerinin belirlenebileceği toplantılar düzenlenecektir. 

Amaç ve yöntemlerdeki farklılıklar nedeniyle araştırma konularının 

önceliklendirilmesinde üniversite ve özel sektör arasında büyük farklılıklar olması 

beklenebilir. Bu farklılıkları en aza indirebilmek ve ortak paydalar belirleyerek 

işbirliklerini arttırabilmenin en dolaysız yolu, tarafları konuşturmak ve düzenli 

fikir alışverişi sağlamak olacaktır. 
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Politikaya Dönük Tedbir 1.1.3: Özel sektör tarafından belirlenen öncelikli 

alanlarda çağrılı araştırma projeleri açılacaktır.  

Eylem 1.1.2 ile birlikte düşünüldüğünde, fikirlerin hayata geçirtilebilmesi için bu 

eylemin gerçekleştirlmesi önem taşımaktadır. Bu çağrılı araştırma projelerini özel 

sektör ve kamunun ortaklaşa desteklemesi önerilmektedir. Eğer model işler ve 

istenen sonuçlar elde edilebilirse zamanla kamunun doğrudan mali desteği yerine 

daha dolaylı teşvikler de yeterli olacaktır. 

Hedefe Yönelik Politika 1.2: Ar-Ge çalışmalarında nitelikli personel istihdamı 

arttırılacaktır. 

YÖK verilerine göre11 2015-2016 yılı sonunda Bina ve İnşaat Mühendisliği başlığı 

altında değerlendirilen lisans programlarından 8026, yüksek lisans programlarından 664, 

doktora programlarından 110 öğrenci mezun olmuştur. Örneğin A.B.D. için bu rakamlar 2015 

yılında sırasıyla 12926, 5426 ve 1040 olarak verilmiştir12. Bu rakamlardan anlaşılacağı gibi  

doktora mezunlarının lisans mezunlarına oranı A.B.D. için binde 8, Türkiye için binde 1,3 

mertebesindedir. Bu ham veriye, A.B.D.’nin tüm dünyadan üstün nitelikli öğrencileri 

çekmesi, Ar-Ge çalışmaları için daha fazla kaynak ayırması ve Ar-Ge çıktılarının nitelik ve 

nicelik olarak fazlalığı hesaba katılırsa, kıyaslamanın mutlak anlamda çok daha büyük 

farklara işaret ettiği düşünülmelidir. Türkiye’nin bu konuda en hızlı biçimde yol alması, ancak 

dinamik ve genç nüfusundan faydalanmak ve bu nüfusun nitelikli bir kesimini araştırmacı 

olarak yetiştirip istihdam etmekle mümkün olabilir. Bu yaklaşımdaki en büyük engel, 

araştırmacılara ödenen maaşların görece düşük olmasıdır. 

Son dönemde araştırma görevlileri maaşlarında yapılan önemli düzeltme, lisans 

eğitiminde yüksek başarı gösteren öğrencilerin gözünde araştırma görevliliğini cazip kılmıştır; 

bu görece iyilik devam ederse araştırmaların niteliğine önemli bir katkı sağlayacağı 

öngörülebilir. Öte yandan bu olumlu geri dönüş ancak kısa vadeli bir iyileşmeyi işaret 

etmektedir; uzun dönemde sürekli bir iyiye gidiş ise yardımcı doçentlik, doçentlik ve 

profesörlük için de benzer iyileştirmeler gerektirmektedir. Akademik Teşvik Ödülü bu 

anlamda olumlu bir başlangıçtır ancak yetersizdir. Yetişmiş nitelikli personelin üniversitede 

kalmasını ve araştırmaya katkı vermeyi sürdürmesini sağlayacak bir diğer yapılandırma, son 

zamanlarda dile getirilmiş de olan ‘doktora sonrası araştırmacılık’ kadrolarının yaratılmasıdır.  

11 https://istatistik.yok.gov.tr/  
12 https://datausa.io/profile/cip/1408/#degree_obtainment 

https://istatistik.yok.gov.tr/
https://datausa.io/profile/cip/1408/#degree_obtainment
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Politikaya Dönük Tedbir 1.2.1: Yüksek başarılı öğrencilerin sektörün belirlediği 

öncelikli konularda doktora çalışmaları yapması için teşvikler geliştirilecektir. 

Lisans programlarından yüksek başarı ile mezun olan öğrencilerin çoğu özel 

sektörde makul maaşla iş bulduklarından, bu öğrenciler üniversitelerden kopmakta 

ve nitelikli araştırmacı olabilme potansiyelleri ortadan kalkmaktadır. Bu 

öğrencilerin hem özel sektörden kopmaması hem de araştırmacılık 

potansiyellerinin ortaya çıkartılabilmesi için sektörün desteklediği araştırma 

projeleri olması ve bu öğrencilerin ilgili projelere yönlendirilmesi fayda 

sağlayacak, süreç başarı ile tamamlanırsa sektör hem umduğu araştırma çıktısını 

hem de yetişmiş bir uzmanı kazanmış olacaktır.  

Politikaya Dönük Tedbir 1.2.2: Doktoralı personel çalıştıran özel sektör 

firmalarına teşvikler sağlanacaktır. 

Gelişmiş ülkelerde doktora derecesi için yapılan çalışmalar, salt akademik bir 

kariyer arayışını değil, özel sektörce saygı gören ve aranılan bir kişi olma uğraşını 

da simgelemektedir. Nitelikli kişilerin doktora çalışmalarına yönlendirilebilmeleri 

için bu kişilerin akademi dışında da katma değer kazanacakları beklentisinin 

karşılanabilmesi gerekir. (Fazla ayrıntı olmakla birlikte örneğin doktoralı personel 

çalıştıran firmalarda bu personelin vergi ve sigorta primlerinde indirimler olması 

personelin net maaşına katkıya dönüşüp doktora derecesinin cazibesini 

arttırabilir.) 

On Birinci Kalkınma Planı (2023) Hedefi:  Enerji verimliliğini arttıracak ve 

karbon salınımını düşürecek ürün, süreç ve yöntemler geliştirilmesi 

Sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, enerji verimliliği ve karbon salınımına ilişkin tehdit 

ve tedbirler tüm dünyada öncelikli hale gelmektedir. Avrupa Birliği’nin binalarda sıfır-enerji 

hedefi (zero-energy buildings) ve Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Eylem Planı’nda 

belirlenen ‘yapılarda emisyon azaltımı’ hedefi Onuncu Kalkınma Planında dile getirilmiş, 

aynı plan kapsamında “Kullanıcı Odaklı ve Sürdürülebilir Yapılı Çevre” bir stratejik politika 

olarak yer almıştır. Konun gelecek nesiller için acil ve hayati olduğu aşikardır. 

Konunun sektörde teknolojik gelişmeleri ve rekabet ortamını nasıl doğrudan 

etkileyeceğine örnek olarak, bina özelinde ahşabın dikkat çekmeye başlaması düşünülebilir. 

Son dönemde kuzey Avrupa ülkeleri, A.B.D. ve Kanada’da orta yükseklikli modern yapılarla 

geri dönüş yapmaya başlayan ahşap, yenilenebilir olması ve karbon tutması gibi özellikleri 
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nedeniyle oldukça öne çıkmaya başlamış olup, örneğin Avrupa’da ahşap binaların 

yüzdesindeki yüzde 10’luk bir artışın tek başına Kyoto Protokolünce öngörülen CO2 

indiriminin yüzde 25’ini sağlayabileceği iddia edilmektedir13. Ahşap yapıların şehir içinde 

bile hızla inşa edilebilmesi, çapraz lamineleme sistemi (cross laminated timber – CLT) ile ön 

üretimli duvar inşa edilerek çok katlı yüksek binalar yapılabilmeye başlanması gibi yenilikler, 

ahşabı ekonomik olarak da uygulanabilir kılacak gibi gözükmektedir. Eğer bu ilgi ve teşvik 

devam ederse, Türkiye gibi ahşap yapı bilgisi ve kültürü eski ve köklü olan bir ülkenin bu 

dönüşüm karşısında salt izleyici olarak kalması uzun vadede makul bir ekonomik karar 

olmayacaktır. Konunun Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından ortaklaşa ele alınması çok katmanlı fayda sağlayabilir. Sürdürülebilirlik konusu çok 

boyutlu olduğundan, inşaat sektörünün her alt başlığının bu hedefe katkı verebilir. 

Bu amaç altında Ar-Ge’ye yönelik olarak aşağıdaki hedefler açıklamaya gerek duyulmaksızın 

verilmiştir. 

Hedefe Yönelik Politika 2.1: Sürdürülebilir yapılı çevreye yüksek katkı sağlayacak yapı 

malzemeleri ve yapım teknikleri geliştirilecektir. 

Politikaya Dönük Tedbir 2.1.1: Yapım süreçlerinde karbon salınımının 

azaltılmasına ilişkin sektör ve akademi temsilcilerinin biraraya getirildiği 

çalıştaylar düzenlenecektir. 

Politikaya Dönük Tedbir 2.1.2: Ahşap gibi yenilenebilir yapım malzemelerinin 

orta ve yüksek katlı bina projelerinde uygulanabilirliği hakkında sektör ve 

akademi temsilcilerinden oluşan çalışma grupları için toplantılar düzenlenecektir. 

Hedefe Yönelik Politika 2.2: Mevcut binaların enerji verimliliğini arttıracak ürünlerin 

geliştirilmesi desteklenecektir. 

Hedefe Yönelik Politika 2.3: Yenilenebilir enerji yapılarının tasarımı konusunda 

uzmanlaşma sağlayacak Ar-Ge projelerinin sayısı arttırılacaktır. 

Politikaya Dönük Tedbir 2.3.1: Rüzgar türbinlerinin tümüyle yerli üretiminin 

sağlanması amacıyla sektör ve akademi temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan 

çalışma gurupları oluşturularak Ar-Ge için öncelikli alanlar belirlenecektir. 

Politikaya Dönük Tedbir 2.3.2: 2.3.1’de belirlenen öncelikli alanlar için çağrılı 

projeler desteklenecektir. 

13 http://www.cei-bois.org/wp-content/uploads/2017/06/Tackle-Climate-Change-Use-Wood-EN.pdf 

http://www.cei-bois.org/wp-content/uploads/2017/06/Tackle-Climate-Change-Use-Wood-EN.pdf
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5. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

İnşaat sektörü ekonomimiz içerisinde sahip olduğu önemi giderek artırmaktadır. 

Ülkenin büyüme performansına bağlı olarak gelir seviyesindeki yükselme, bunun yanında 

artan nüfus ve talep alt-üst yapı ve konut ihtiyacını ortaya çıkarmakta, inşaat sektörü ise bu 

ihtiyaçların giderilmesinde kritik bir rol üstlenmektedir. Bunun yanında sektör, inişli çıkışlı 

bir seyir izleyen ve çeşitli belirsizlik unsurları barındıran küresel ekonomik koşullardan da 

önemli oranda etkilenmekte, sektörün büyüme oranları yıllar itibarı ile belirgin değişkenlikler 

göstermektedir.  

11. Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında oluşturulan İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, 

Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 

kapsamında, sektörün sorunları tartışılmış, çözüm önerileri üzerinde çalışılmış ve yapılan 

çalışmalar bu Raporda özetlenmiştir. Raporda öncelikle, sektörün önemli bileşenlerinden olan 

taahhüt sektörünün özellikle kamu ihale mevzuatı, hakediş düzenlemeleri, kalifiye eleman 

temini ve inşaat müteahhitliği tanımının ve sınırlandırmasının olmaması hususlarında, ayrıca 

sektörde merkezi bir koordinasyon biriminin olmaması sebebiyle yaşadığı sorunlara yer 

verilmiş ve bu konularda öneriler getirilmiştir. Sektörün bir diğer önemli bileşeni olan teknik 

müşavirlik hizmetleri sektörüne de Raporda yer ayrılmış, yüksek katma değer potansiyeli 

dolayısıyla bu sektör özellikle derinlemesine irdelenmiş ve öneriler getirilmiştir. Teknik 

müşavirlik sektörü ile ilgili olarak özellikle firmaların arzulanan kritik büyüklüğe 

ulaşamaması, insan kaynaklarındaki yetersizlikler, ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar 

ve haksız rekabet konuları ön plana çıkmıştır.  

Ülkemizin deprem kuşağında yer alması dolayısıyla yapı denetimi konusu da özellikle 

ele alınmıştır. Yapı denetiminin ülke genelinde etkin bir şekilde uygulanabilmesi için bugüne 

kadar yapılan çalışmalar, yaşanan sorunlar ve çözüme yönelik öneriler tartışılmıştır. Bu 

kapsamda, Yapı Denetim Sisteminin ülke geneline yaygınlaştırılması ve bu doğrultuda ulusal 

yapı denetim sistemi yazılımının yenilenmesi, laboratuvar ve yapı denetim kuruluşlarının 

denetimi gibi konulara Rapor’da yer verilmiştir.  

Sektör, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri aracılığıyla da önemli bir 

hizmet ihracı potansiyeline sahiptir.  Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, 

başta döviz girdisi ve bilgi-teknoloji transferi olmak üzere ülkemiz ekonomisine önemli 

faydalar sağlamaktadır. Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinde; sektörün 

öncelikle iç piyasada güçlenmesinin temin edilmesi, mevcut geleneksel pazarların yanısıra 
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diğer pazarlara da erişimin sağlanması, firmalarımızın teknoloji yoğun ve yüksek katma 

değerli projelere yönelmesi, teknik ve finansal kapasitesi yüksek üçüncü ülkelerle işbirliği 

yapılması, firmalarımızın kurumsal kapasite ve ölçeklerinin geliştirilmesi, sektörün dünyada 

geldiği konuma ilişkin daha fazla farkındalık yaratılması ve tanıtımının sağlanması, 

finansmana erişim konusunda yenilikçi çalışmalar yapılması ve proje üstlenilecek ülkelerle 

yasal altyapının tamamlanması konuları ön plana çıkmıştır.  

İnşaat sektörünün en önemli bileşenleri arasında inşaat malzemesi sektörü de Komisyon 

çalışmaları sırasında ele alınmıştır. İnşaat malzemeleri sektörü, Türkiye’nin dünya çapında 

rekabet edebildiği stratejik sektörler arasında bulunmakta ve dünya ihracat sıralamasında ilk 

10 içinde yer almaktadır. Bu çerçevede, sektörün sürdürülebilirlik prensipleri kapsamında ve 

AB’ye üyelik sürecinde gerçekleştirmesi gerekenler, yapı malzemeleri regulasyonu, Avrupa 

standartlarına adaptasyon ve CO2 emisyonlarının sınırlandırılması gibi konulara Rapor’da yer 

verilmiştir.  

En önemli stratejik girdisi insan kaynağı olan inşaat sektöründe, mühendislik ve 

mimarlık özel bir önem arz etmektedir. Bunun yanında, ülkemizde mühendislik ve mimarlık 

eğitiminde geliştirilmesi gereken alanlar da bulunmaktadır. Özellikle eğitim kalitesinin 

artırılması, teori-pratik dengesinin kurulması, üniversite-sektör işbirliğinin geliştirilmesi ve 

öğretim üyesi açığının kapatılması konuları önemini korumaktadır.  

Ulusal ve uluslararası rekabet ortamının geldiği noktada, inşaat sektörünün gelişimini ve 

önemini devam ettirebilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine özel önem vermesi 

gerekmektedir. Özellikle Bina Bilgi Modellemesi (Building Information Modelling-BİM) 

yaklaşımının en kısa zamanda ülkemizde yerleştirilmesi ihtiyacı belirgin bir biçimde ortaya 

çıkmaktadır. Uzun vadeli kalkınma vizyonunda, inşaat sektöründe Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili 

stratejik beklenti; inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların, küresel rekabet ortamında, 

sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine ilişkin tehditleri karşılayabilecek biçimde bilgi ve 

teknoloji üstünlüklerine dayalı avantaj sağlayabilmesidir. 

İnşaat sektöründe yaşanan iş kazaları dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemiz 

için de büyük sorun teşkil etmektedir. İstatistiklere göre inşaat sektörü ülkemizde en çok iş 

kazasının yaşandığı sektörlerden biridir. İnşaat sektöründe iş kazalarını azaltmak için, 

standartlara uygun olmayan iş ekipmanı kullanımının engellenmesi, gelişmiş ülkelerde yapı 

sektöründe kullanılan ve iş kazalarının önlenmesine fayda sağlayacak iş ekipmanlarının 

ülkemizde de üretiminin ve standartlara uygunluğunun belgelendirilmesi, inşaat, tesisat ve 

elektrik birim fiyat, analiz ve tariflerinde ilgili pozların, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
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eklemeler yapılarak güncellenmesi ve inşaat mühendisliği lisans eğitim müfredatında iş 

sağlığı ve güvenliği derslerinin içeriğinin eklenmesi faydalı olacaktır.  

Sektörün geneli ve destekleyici alt sektörleri ile ilgili olarak yapılan analiz ve tespitler 

sonrasında 12 adet stratejik bileşen belirlenmiş ve her bir bileşen için hedef, strateji, tedbir ve 

öncelikler oluşturulmuştur. Bu bileşenler,  

1. Eğitim,  

2. Teknik Müşavirlik Hizmetleri,  

3. Rekabet Ortamı,  

4. Hizmet Çeşitliliği ve İşbirliği,  

5. Yurt Dışına Atılım,  

6. Kullanıcı Odaklı ve Sürdürülebilir Yapılı Çevre,  

7. İş Sağlığı ve Güvenliği,  

8. İnovasyon ve Ar-Ge,  

9. Koordinasyon,  

10. Yapı Malzemeleri,  

11. Finansman ve Sigorta,  

12. Sorumluluk ve İhtilafların Çözümü   

olarak belirlenmiştir.    

Söz konusu stratejik bileşenlerin altında ise bu kapsamda atılması gereken adımları 

politika karar hiyerarşisi çerçevesinde tanımlayan hedef, strateji, tedbir ve öncelikler yer 

almaktadır. Oluşturulan hedef, strateji ve tedbirler, Sektörün 11. Kalkınma Planı döneminde 

izleyeceği yola ışık tutacaktır.  
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