İnşaat/Müteahhitlik Hizmetleri Sektörü Değerlendirme Çalıştayı, 19 Aralık 2014,
İstanbul
Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Pricewaterhouse
Coopers (PwC) danışmanlık firması koordinasyonunda yürütülen Türkiye Hizmet
Sektörleri Rekabet Gücü Analizi Projesi kapsamında, İnşaat/Müteahhitlik Hizmetleri
Sektörü Değerlendirme Çalıştayı 19 Aralık 2014 tarihinde TİM binasında gerçekleştirildi.
Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Belgelendirme Hizmetleri Dairesi Başkanı
Adem Sankur, Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Komisyon Üyesi Tahsin Sungur, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzmanı Bünyamin Aksoy, DEİK Uluslararası Teknik
Müşavirlik (UTM) İş Konseyi Başkan Yardımcı Munis Özer, Türkiye Müteahhitler Birliği
(TMB) Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Atamer, PwC sektör ekibinin lideri Koray Aras,
Analist Güneş Şahin, Avukat Selçuk Melek, TİM Uzman Yardımcısı Melek Arı ve DEİK İş
Konseyleri Koordinatör Yardımcısı Nil Osmanoğlu katılım gösterdi.
Türkiye’nin hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün arttırılması için yürütülen
proje kapsamında 2023 Türkiye Hizmet Sektörleri Eylem Planının hazırlanması
öngörülmekte olup bu amaçta nelerin yapılabileceği hususunun görüşüldüğü toplantıda
katılımcılar mevcut durum ve sorunlar hakkında görüş paylaşımında bulundu. TMB
Genel Sekreteri Atamer, Birlik olarak sektörün nihai hedefinin tasarla, tedarik ve inşaat
(EPC) sözleşmeli projeler sayesinde yüksek katma değerli işler alıp özellikle müşavirlik
sektörünün hizmet ihracatını geliştirmek olduğunu belirtti. Bu kapsamda, Bakanlık,
müteahhit, teknik müşavir ve inşaat malzemesi sektörleri işbirliğinde az sayıda hedef
ülke belirlenip o ülkelerle ikili anlaşmalar yapılmasının ve Eximbank kredilerinin
etkinleştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. UTM Başkan Yardımcısı Özer, yurtdışındaki
projelerin tamamen EPC modele döndüğünü, teşviklerin ve Eximbank kredilerinin bu
durumu göz önünde bulundurup geliştirilmesi gerektiğini ve bu kapsamda kamu ve özel
sektörün Türk teknik müşavirleri desteklemelerinin önemli olduğunu belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sosyal güvenlik sigortaları kapsamında
yaşanılan çifte sigortalama problemlerinin ortadan kalkması için düzenlemelere ihtiyaç
duyulduğu iletildi ve çözüm olarak yabancı ülkelere iş için geçici gidenle kalıcı giden
arasındaki ayrıştırmanın yapılabileceği önerildi. Bu ayrıştırmanın inşaat sektörü için
spesifik olarak yapılmasının önemi vurgulanırken belirlenecek kısıtlı sayıdaki hedef
ülkelerle yapılacak ikili anlaşmaların bu noktada da gerekli olduğunun altı çizildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na belgelendirme sistemlerinin düzenlenmesi gerektiği,
aksi takdirde yeterli kapasiteye sahip olmayan Türk firmaların yabancı ülkelerde
yaşadıkları ve yarattıkları sıkıntıların ülke adına kötü imaj sergilemeye devam edeceği
vurgulandı.

Sektörün Ar-Ge’ye yönelik planlamaları konusunda, Atamer, Kalkınma Bakanlığı’nın
inşaat sektörünü hi-tech sektörleri arasında bulundurmadığı için firmaların yeterli yatırımı
yapamadığını ve dolayısıyla sektörün giderek daraldığını belirtti. Özer, firmaların ancak
EPC projelerinde yürüttükleri işbirliği sonucunda, proje bazlı olarak Ar-Ge çalışmaları
yürüttüklerini iletti.
Atamer, benzer bir Çalıştayın daha kapsamlı olacak şekilde Ankara’da, kamu, özel
sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla düzenlenmesinin çalışmalara büyük
katkı sağlayacağını belirtti. Toplantının verimli geçtiği yönünde taraflar memnuniyetlerini
ilettiler ve toplantı sona erdirildi.

