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1.1.

EK-2: TürkMMMB 2017 YILI ANKETLERĠ
TÜRKMMMB ÜYE ANKET RAPORU – 2017 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ

AMAÇ
TürkMMMB - Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin hazırladığı bu çalışmanın amacı; Birlik üyesi firmaların
2017 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerine, firma yapılarına, Birlik çalışmalarından duydukları
memnuniyetlere ilişkin verilerin derlenerek genel bir TürkMMMB üyeleri profili oluşturmaktır. Sektöre ilişkin önemli bir veri
elde etmeyi ve TürkMMMB üyelerini daha iyi tanıtabilmek için temel verilere sahip olmayı hedefleyen bu çalışma, aynı
zamanda üyelerin yaşadıkları sorunlar ile küresel rekabetteki zayıf ve güçlü yanlara küçük bir ışık tutmayı
amaçlamaktadır. Bunların yanı sıra Birliğin çalışmalarının üyeler tarafından değerlendirilmesini ölçmeyi amaçlar.
TürkMMMB tarafından her yılın ilk çeyreğinde yapılan bu çalışma ile bir önceki yıl verileri analiz edilir ve güncel bilgiler
derlenmeye çalışılır.
METODOLOJĠ
TürkMMMB üyesi firmalara iletilecek sorular 4 ana gruba ayrılmıştır.
A-

TürkMMMB Üyeleri Firma Genel Bilgileri Anketi

B-

TürkMMMB Üyeleri Yurt İçi Faaliyetler Anketi

C-

TürkMMMB Üyeleri Yurt Dışı Faaliyetler Anketi

D-

TürkMMMMB Çalışmalarının Değerlendirilmesi 1-2-3-4

Bu dört ana grubun yer aldığı sorular www.surveymonkey.com adresi üzerindeki bağlantılara yüklenmiş ve bu bağlantılar
tüm üyelere e-posta yolu ile iletilmiştir. Aynı firmadan birden çok üye olması göz önüne alınmış; bilgilerin mükerrer olarak
hatalı değerlendirmeye yol açmaması açısından tüzel üye temsilcilerine tüm anket sorularının bağlantıları gönderilmiş;
aynı firmanın diğer bireysel üyelerine ise sadece Birlik çalışmalarından beklentiler ve memnuniyetinin değerlendirirleceği
Önem / Memnuniyet (Müşteri Algılaması Ölçümü) sorular gönderilmiştir.
4 ana başlık altında değerlendirilen sorular aşağıda yer almaktadır:
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A- Firma Genel Bilgileri
Personel Sayısı
A1- Firmanızın tam zamanlı çalışan personel sayısı nedir?
A2- Geçtiğimiz yıla göre firmanızın tam zamanlı çalışan personel sayısında nasıl bir değişim olmuştur?
A3- Önümüzdeki yılda firmanızın tam çalışan personel sayısında nasıl bir değişim öngörülmektedir?
Ciro
A4- Firmanızın 2017 yılı cirosu ne kadardır? (yaklaşık TL olarak)
A5- Firmanızın 2017 yılı cirosunun kamu, özel sektör ve ihracata oranları nedir?
A6- Firmanızın cirosunda geçen yılda nasıl bir değişim olmuştur?
A7- Firmanızın cirosunda önümüzdeki yılda nasıl bir değişim öngörülmektedir?
A8- Firmanızın 2017 yılı cirosunun kar oranı nedir?
B-Firma Yurt Ġçi Faaliyetleri
B1- Yurt içindeki işlerde, firmanızın hizmet alanları nelerdir?
B2- Yurt içindeki işlerde, firmanızın uzmanlık alanları nelerdir?
B3- Yurt içindeki işlerde, hizmet sağladığınız kamu kurumları hangileridir?
B4- Yurt içindeki işlerinizle ilgili olarak ilave öneri ve/ veya görüşleriniz nelerdir?
C-Firma Yurt DıĢı Faaliyetleri
C1- Firmanızın uluslararası iş deneyimi nasıldır?
C2- Yurt dışında faaliyet gösterdiğiniz ülkeler hangileridir?
C3- Yurt dışındaki işlerde, firmanızın hizmet alanları nelerdir?
C4- Yurt dışındaki işlerde, firmanızın uzmanlık alanları nelerdir?
C5- Yurt dışı faaliyetleriniz ile ilgili olarak ilave öneri ve/veya görüşleriniz nelerdir?
D- TürkMMMMB ÇalıĢmalarının Değerlendirilmesi 1-2-3-4
D1- TürkMMMB'nin üç ayda bir yayımladığı "tm-Teknik Müşavir" Dergisi düzenli olarak tarafınıza ulaşıyor mu?
D2- Dergide yer alan yazılar ve işlenen temalar ilginizi çekiyor mu?
D3- Dergide İşlenmesini istediğiniz diğer konular nelerdir?
D4- Dergi tasarımını nasıl buluyorsunuz? (1: en düşük, 5: en yüksek olarak puan veriniz)
D5- Dergide firmanızın ilanı yer aldı mı?
D6- Cevabınız hayır ise firma ilanınızın "tm-Teknik Müşavir"Dergisi'nde almasını ister misiniz?
D7- TürkMMMB'nin her ay yayımladığı e-bültenler size ulaşıyor mu?
D8- E-bültenlerin içeriğini yeterli buluyor musunuz? (1: en düşük, 5: en yüksek olarak puan veriniz)
D9- E-bültende yer almasını istediğiniz konular nelerdir?
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D10- Birlik duyurularının tüm üyelere iletilmesini sağlayan "TurkMMMB yahoo" grubundan gönderilen mailleri düzenli
olarak takip edebiliyor musunuz?
D11- "TurkMMMB yahoo" grubundan iletilen haftalık duyuruları takip ediyor musunuz?
D12- Haftalık duyuruları yeterli buluyor musunuz? (1: en düşük, 5: en yüksek olarak puan veriniz)
D13- Haftalık duyuruda yer almasını istediğiniz konular nelerdir?
D14- Birliğin web sayfasını (www.tmmmb.org.tr) ziyaret edebiliyor musunuz?
D15- Web sayfasının tasarımını beğeniyor musunuz? (1: en düşük, 5: en yüksek olarak puan veriniz)
D16- Web sayfasının içeriğini yeterli buluyor musunuz? (1: en düşük, 5: en yüksek olarak puan veriniz)
D17- Birliğin Facebook hesabını takip ediyor musunuz?
D18- Birlik tarafından her sene düzenlenen Teknik Müşavirlik Kongrelerine katıldınız mı?
D19- Kongrelerde bugüne kadar işlenen konuları takip edebildiniz mi?
D20- Yıllık Kongrede hangi temaların işlenmesini beklersiniz?
D21- Birliğin etkinliklerinde destekçi kuruluş olarak yer aldınız mı?
D22- Cevabınız hayır ise etkinliklerde destekçi kuruluş olarak yer almak ister misiniz?
D23- Birlik Genel Kurul Toplantılarına katılabiliyor musunuz?
D24- Genel Kurul raporlarını inceleyebiliyor musunuz?
D25- Raporları yeteri kadar açıklayıcı buluyor musunuz?
D26- Birlik tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında oluşturulan Çalışma Komisyonlarının çalışmalarını takip ediyor
musunuz?
D27- Siz ya da firma çalışanlarınızdan biri bu Çalışma Komisyonlarda yer aldı mı?
D28- Cevabınız hayır ise bu Çalışma Komisyonlarında yer almak ister misiniz?
D29- Birlik bünyesinde hangi konular ile ilgili Çalışma komisyonlarının oluşturulmasını faydalı görüyorsunuz?
D30- Birliğin sektörle ilgili kamu kurumları ile ilişkilerini yeterli buluyor musunuz? (1: en düşük, 5: en yüksek olarak puan
veriniz)
D31- Birlik çalışmaları kapsamında hangi kurumlar ile ilişkiler kurulmasını istersiniz?
D32- Birlik bünyesinde hazırlanarak idarelere sunulan ve web sayfası üzerinden sizlere iletilen TürkMMMB Görüş çalışmalarını
takip edebiliyor musunuz?
D33- Görüş çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? (1: en düşük, 5: en yüksek olarak puan veriniz)
D34- Birlik çalışmaları ile ilgili öneri ve görüşleriniz; Birlikten beklentileriniz nelerdir?
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ANKET SONUÇLARI
FĠRMA GENEL BĠLGĠLERĠ
A1- Firmanızın tam zamanlı çalıĢan personel sayısı nedir?(Yönetici, teknik, idari,vb..)
1-25 arası personel %35
26-50 arası personel %31
51-100 arası personel %3
101-200 arası personel %15
201-500 arası personel %13
1001-1500 personel %3

A2- Geçtiğimiz yıla göre firmanızın tam zamanlı çalıĢan personel sayısında nasıl bir değiĢim olmuĢtur?

Ankete katılan üyelerimizin;
%25,00’i üye personel sayısında değişiklik olmadığını
%43,75’i sayıda azalma yaşandığını
%31,25’i artma yaşandığını belirtmişlerdir

A3- Önümüzdeki yılda firmanızın tam zamanlı çalıĢan personel sayısında nasıl bir değiĢim öngörülmektedir?

Ankete katılan üyelerimizin; %54’ü personel
sayısında değişim beklemediklerini %27’si artma
%19’u de azalma yönünde bir eğilim beklediklerini
belirtmişlerdir
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A4- Firmanızın 2017 yılı cirosu ne kadardır? (TL)
Ankete katılan firmalarımızın;
%32’si 2017 yılı cirolarını <=5milyon
%19’u 2017 yılı cirolarını 5-10 milyon arası
%27’si 2017 yılı cirolarını 10-20 milyon arası
%3’ü 2017 yılı cirolarını 20-40 milyon arası
%16’sı 2017 yılı cirolarını 40-80 milyon arası
%3’ü 2017 yılı cirolarını >=80 milyon
arası olarak belirtmişlerdir.

A5- Firmanızın 2017 yılı cirosunun kamu, özel sektör ve ihracat oranlarını yüzde olarak ayrı ayrı belirtiniz.
Ankete katılan firmalarımızın;
2017 yılı cirolarında özel sektörün payı büyüktür.
Bu kapsamda bakıldığında ciroların
%65’i özel sektörden,
%20 ihracattan ve
%15’inin kamudan elde edildiği görülmektedir.

A-6 Firmanızın cirosunda geçen yılda nasıl bir değiĢim olmuĢtur?

Üyelerimizin
%47’sinin cirosu artmış
%28’inin cirosu azalmış
%25’inde ise değişim gözlenmemiştir.
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A-7 Firmanızın cirosunda önümüzdeki yılda nasıl bir değiĢim öngörülmektedir?

Üyelerimizin
%34’ü cirosunun artmasını,
%18’i cirosunun azalmasını
%48’i

ise

cirosunda

değişiklik

beklenmediğini öngörmektedir.

A-8 Firmanızın 2017 cirosunun kar oranı nedir?

Üyelerimizin 2017 cirosunun kar oran ortalaması
%16,00 olarak görülmektedir

B- FĠRMA YURT ĠÇĠ FAALĠYETLERĠ
7

B1- Yurt içindeki iĢlerde, firmanızın hizmet alanı dağılımı nasıldır?
Ankete katılan üyelerimizin firmalarının faaliyet
gösterdikleri hizmet alanları dağılımları şekilde
görülmektedir. Buna göre üyelerimizin büyük bölümü
(%87,10) mimari ve mühendislik tasarım hizmetleri,
(%83,87) ihale dokümanları hazırlanması, (%70,97)
tasarım göden geçirme ve proje yönetimi, (%64,52)
inşaat kontrollük,

(%51,61) yatırım planlama ve

fizibilite çalışmaları, (%45,16) sözleşme yönetimi ve
(%35,48) değer mühendisliği hizmetlerinde faaliyet
göstermektedir. Bunun dışında (%32,26) kalite ve
maliyet

yönetimi,

(%25,81)

çevresel

değerlendirme çalışmaları ve (%22,58)

etki

işletmeye

alma hizmetlerinde yer almaktadırlar.

B2- Yurt içindeki iĢlerde, firmanızın uzmanlık alanı dağılımı nasıldır?
Ankete katılan üyelerimizin faaliyet
gösterdikleri uzmanlık alanı
dağılımına bakıldığında en büyük
payın (%67,74) su atıksu ve
(%64,52) binalar sektöründe olduğu
görülmektedir. Binaları takiben
%48,39 enerji, %45,16 ile ulaştırma
ve endüstriyel tesisler, %38,71
toprak ve su kaynaklarının
geliştirilmesi, %29,03 çevre ve
%19,35 petrol ve gaz endüstrisidir.

B3- Yurt içindeki iĢlerde hizmet sağladığınız kamu kurumları hangileridir?
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ASAT – Antalya Su ve

Hatsu Genel

KOSKİ- Konya Su ve

Tapu ve Kadastro Genel

T.C. Orman ve Su İşleri

Kanalizasyon İdaresi

Müdürlüğü

Kanalizasyon İdaresi Genel

Müdürlüğü

Bakanlığı

Tarım Reformu Genel

T.C. Sağlık Bakanlığı

Genel Müdürlüğü
BASKİ - Balıkesir Su
ve

Müdürlüğü
İl Bank

Milli Eğitim Bakanlığı

Kanalizasyon

İdaresi

Müdürlüğü

Genel

Müdürlüğü
DSİ-Devet Su İşleri

İstanbul Büyükşehir

Genel Müdürlüğü

Belediyesi

Milli Savunma Bakanlığı

T.C.

Avrupa

Yatırımları

Birliği

T.C.

Daire

Denizcilik

Ulaştırma,

Başkanlığı

Haberleşme Bakanlığı

Emlak Konut

İstanbul Proje

Savunma Sanayii

T.C. Bilim, Sanayi ve

TCDD-Türkiye

Gayrimenkul Yatırım

Koordinasyon Birimi

Müsteşarlığı

Teknoloji Bakanlığı

Cumhuriyeti

Ortaklığı

Devlet

Demiryolları

Eti Maden İşletmeleri

KGM-Karayolları

SYGM-Su Yönetimi Genel

T.C. Çevre ve Şehircilik

TOKİ-Toplu

Genel Müdürlüğü

Genel Müdürlüğü

Müdürlüğü

Bakanlığı

İdaresi Başkanlığı

C- FĠRMA YURT DIġI FAALĠYETLERĠ
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ve

Konut

C1- Firmanızın uluslararası iĢ deneyimi nasıldır?

Ankete katılan üyelerimizin büyük bölümünün yurt dışı tecrübesi bulunmaktadır. Firmalarımızın %51’inin şu
anda yurt dışında projesi devam etmektedir. %49’u da geçmiş yıllarda yurt dışında projelerde yer almıştır.
C2- Yurt dıĢında faaliyet gösterdiğiniz ülkeler hangileridir?

ABD

Filipinler

Kırgızistan

Panama

Almanya

Filistin

Kosova

Rusya

Arnavutluk

Gürcistan

KKTC

Somali

Azerbaycan

Hindistan

Letonya

Suriye

Brezilya

Irak

Libya

Suudi Arabistan

Bosna

İran

Makedonya

Tacikistan

Bulgaristan

İsrail

Meksika

Tanzanya

Cezayir

Katar

Mısır

Türkmenistan

Cibuti

Kamerun

Oman

Uganda

Dubai

Kazakistan

Özbekistan

Ukrayna

Fas

Kenya

Pakistan

Ürdün
Vietnam

C3- Yurt dıĢındaki iĢlerde firmanızın hizmet alanları nelerdir?
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Ankete katılan üyelerimizin yurt dışında
gerçekleştirdikleri projelerde faaliyet
gösterdikleri hizmet alanlarının büyük
bölümünü %83,87 oranı ile mimari ve
mühendislik tasarım hizmetleri ve
%54,84’lük oran ile İhale dokümanları
hazırlanması hizmetleri oluşturmaktadır.
Bunların sonrasında %45,16 ile tasarım
gözden geçirme, %38,71 inşaat
kontrollüğü ve proje yönetimi, %32,26
yatırım planlama ve fizibilite çalışmaları,
%22,58 sözleşme yönetimi, %19,35 ile
çevresel etki değerlendirme çalışmaları
ve kalite ve maliyet yönetimi, %16,13
işletmeye alma hizmetleri ve son olarak
%12,90 ile değer mühendisliği yer
almaktadır.
C-4 Yurt dıĢındaki iĢlerde firmanızın uzmanlık alanı dağılımı nasıldır?
Ankete katılan üyelerimizin yurt
dışı işlerde yer aldıkları uzmanlık
alanlarında %45,16 ile ulaştırma, su ve
atıksu ve binalar önde gelmektedir.
Devamında ise %35,48 ile enerji ve
endüstriyel tesisleri gelmektedir.
Bunların sonrasında %29,03 ile
toprak ve su kaynaklarının
geliştirilmesi, %19,35 ile çevre ve son
olarak %9,68 ile petrol ve gaz
endüstrisi gelmektedir.

D- TürkMMMMB ÇalıĢmalarının Değerlendirilmesi 1-2-3-4
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TürkMMMB'nin üç ayda bir yayımladığı "tm-Teknik MüĢavir"
Dergisi düzenli olarak tarafınıza ulaĢıyor mu?
Ankete katılan üyelerimizin büyük bir bölümü %97,22’si "tmTeknik Müşavir" Dergisinin düzenli olarak tarafına ulaştığını
belirtmiştir. Yalnızca %2,78’i tm-Teknik Müşavir" Dergisinin
kendisine ulaşmadığını belirtmiştir.

Dergide yer alan yazılar ve iĢlenen temalar ilginizi çekiyor
mu?
Ankete katılan üyelerimizin tamamı %100’ü dergide yer alan
yazılar ve işlenen temaların ilgilerini çektiğini belirtmiştir.

Dergide ĠĢlenmesini istediğiniz diğer konular nelerdir?
İnşaat sektöründe sosyal medya, Uzmanlık alanımıza giren Harita Üretim Teknolojilerindeki yenilikler ve gelişmeler,
Felsefe, Çevre duyarlı proje örneklemeleri,Dünyada hızla gelişen teknolojiler hakkında bilimsel bazı incelemeler ve
yazılar,Daha çok mühendislik, daha az bilimsel yazılar, Şirketleri İlgilendiren Güncel Bilgiler, İş ve yatırım fırsatları, FIDIC
etkinliklerin detayları,Mühendislik hizmetlerinin fiyatının artırılmasına yönelik siyasi ve idari girişimler.

Dergi tasarımını nasıl buluyorsunuz? (1: en düĢük, 5:
en yüksek olarak puan veriniz)
Ankete katılan üyelerimizin %45,71’i ve %40,00’ı Dergi
tasarımından memnun. %11,43’ü kararsız ve %2,86’sı ise
memnun olmadığını belirtmiştir.

Dergide firmanızın ilanı yer aldı mı?
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Ankete katılan üyelerimizin %38,89’u dergide firmasının
ilanının yer aldığını belirtmiştir. %61,11 ise henüz yer
almadığını belirtmiştir.

Cevabınız hayır ise firma ilanınızın "tm-Teknik
MüĢavir dergisinde yer almasını ister misiniz?
Ankete katılan üyelerimizin %32,00’i tm-Teknik Müşavir
Dergisi'nde firma ilanının yer almasını istediğini
belirtmiştir. %68,00’i ise yer almak istemediğini
belirtmiştir.

TürkMMMB'nin her ay yayımladığı e-bültenler size
ulaĢıyor mu?
Ankete katılan üyelerimizin %94,44’ü TürkMMMB'nin her
ay yayımladığı e-bültenlerin kendilerine ulaştığını
belirtmişlerdir. %5,56’sı ise ulaşmadığını belirtmiştir.

E-bültenlerin içeriğini yeterli buluyor musunuz?
(1: en düĢük, 5: en yüksek olarak puan veriniz)
Ankete katılan üyelerimizin %42,86’sı ve %25,71’i
E-bültenlerin içeriğini yeterli bulmaktadır. %25,71’i
kararsız, %5,71’i ise yeterli bulmadığını belirtmiştir

E-bültende yer almasını istediğini konular nelerdir?
Daha geniş mesleki ve kültürel konuların ele alınması, Uluslararası fuarlar ve ülke bazlı yatırım planlarının takibi ile ihale ilanları
yer alsa daha iyi olur, İçerikten ziyade format olarak gözden geçirmek gerekebilir, Haritacılık Faaliyetleri, Yeterlidir, Mevcut içerik
uygundur, Özellikle Yurtdışı ihale ilanları hakkında bilgilendirme, Birliğe iletilen sorunlar ve sonucu ne olduğu ilgili bilgilendirme
yapılması, Birlik yönetiminin faaliyetleri ve şirketleri ilgilendiren güncel bilgiler, DEİK etkinlikleri, Gereken konular zaten yer
alıyor, ihale haberleri çıkartılsın, çok anlamlı bulmuyorum.
Birlik duyurularının tüm üyelere iletilmesini
sağlayan
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"TurkMMMB

grubundan gönderilen

yahoo"

mailleri düzenli

olarak takip edebiliyor musunuz?

"TurkMMMB yahoo" grubundan iletilen haftalık
duyuruları takip ediyor musunuz?
Ankete katılan üyelerimizin %73,53’ü TurkMMMB yahoo
grubundan gönderilen haftalık duyuruları takip ettiklerini
belirtmişlerdir. %26,47’si de haftalık duyuruları takip
edemediklerini belirtmiştir.

Haftalık duyuruları yeterli buluyor musunuz?
(1: en düĢük, 5: en yüksek olarak puan veriniz) Ankete
Üyelerimizin %18,75’i ve %28,13’ü haftalık duyuruları yeterli
bulduklarını belirtmiştir. %43,75’i kararsız olduğunu 6.25’i ve
3,13’ü ise yeterli bulmadıklarını belirtmiştir.

Haftalık duyuruda yer almasını istediğini konular nelerdir?
Mesleki alanlarda önem arz eden kanun değişikliklerinin bildirilmesi, Format ile ilgili yeni yaklaşımlar gerekebilir, Harita Üretimi,
Birliğimizin hedef çalışma alanları, kısa-orta-uzun vadeli planlamalarına uygun çalışmaların nasıl ilerlediği bilgileri yer alabilir.
Yani sadece yapılanlar değil, hedef planlara uygun ne tür çalışmalar yapılacağı da belirtilebilir, Teknik kongre, sempozyum gibi
etkinlikler, Yurtdışı Müşavirlik ihaleleri.

Birliğin web sayfasını (www.tmmmb.org.tr) ziyaret
edebiliyor musunuz?
Ankete katılan üyelerimizin büyük bir bölümü %87,88’i Birliğin
web sayfasını ziyaret ettiklerini belirtmişlerdir. %12,12’si de
ziyaret edemediklerini belirtmiştir.
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Web sayfasının tasarımını beğeniyor musunuz?
(1: en düĢük, 5: en yüksek olarak puan veriniz)
Ankete katılan üyelerimizin %41,18’i ve %5,88’i Web
sayfasının tasarımını beğendiklerini belirtmişlerdir. %44,12’si
kararsız olduğunu 8,02’si de beğenmediğini belirtmiştir.

Birliğin Facebook hesabını takip edebiliyor musunuz?
Ankete katılan üyelerimizin %64,71’i Birliğin Facebook
hesabını takip edemediklerini belirtmiştir. %35,29’u ise de
takip ettiklerini belirtmiştir.

Her sene düzenlenen Teknik MüĢavirlik Kongrelerine
katıldınız mı?
Ankete katılan üyelerimizin büyük bir bölümü %81,82’si Teknik
Müşavirlik Kongrelerine katıldıklarını belirtmişlerdir. %18,18’i
de katılım da bulunmadıklarını belirtmiştir.

Yıllık Kongrede hangi temaların iĢlenmesini beklersiniz?
KİK Danışmanlık İhalelerinde verilmiş benzer özellik taşıyan konularda verilmiş farklı kararların ele alınması, sektörün üzerinde taşıdığı
sorumluluklar ve riskleri, Kamuda müşavirliğin ne derece önemli olduğuna dair açıklayıcı bilgiler verilmelidir, Fotogrametrik Harita
Üretim Teknolojileri, İş yönetimi, Çevreye duyarlı projeler, Dar alanlar yerine daha geniş mimarlık ve mühendislik konuları daha
anlamlı olacaktır, Proje Yönetimi, Bina Bilgi Modelleme, Maliyet Modelleme, Yurtdışı Müşavirlik Hizmetleri, Mühendislik ve müşavirlik
itibarının artırılmasına yönelik çalışmalara yer verilmelidir, Yurtdışı Müşavirlik Hizmetler, Teknik konuların yanı sıra ekonomik konulara
da yer verilmeli.

Birliğin etkinliklerinde destekçi kuruluĢ olarak yer aldınız mı?
Ankete katılan üyelerimizin büyük bir bölümü %67,24’ü Birliğin
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etkinliklerinde destekçi kuruluş olarak yer aldıklarını
belirtmişlerdir. %32,26’sı da yer almadıklarını belirtmiştir.

Birliğin Genel Kurul Toplantılarına katılabiliyor musunuz?
Ankete katılan üyelerimizin büyük bir bölümü %81,82’si Birlik
Genel Kurul Toplantılarına katılabildiklerini belirtmişlerdir.
%18,18’i de katılamadıklarını belirtmiştir.

Genel Kurul Raporlarını inceleyebiliyor musunuz?
Ankete katılan üyelerimizin büyük bir bölümü %93,94’ü Genel
Kurul raporlarını inceleyebildiklerini belirtmişlerdir. %6,06’ı da
inceleyemediğini belirtmiştir.

Genel Kurul Raporlarını yeteri kadar açıklayıcı buluyor
musunuz?
Ankete katılan üyelerimizin büyük bir bölümü %93,94’ü Genel
Kurul

raporlarının

yeteri

kadar

açıklayıcı

olduğunu

belirtmişlerdir. %6,06’ı da açıklayıcı olmadığını belirtmiştir.

Birlik

tarafından

yürütülen

faaliyetler

kapsamında

oluĢturulan ÇalıĢma Komisyonlarının çalıĢmalarını takip
ediyor musunuz?
Ankete katılan üyelerimizin %60,00’ı Çalışma Komisyonlarının
çalışmalarını takip edebildiklerini belirtmişlerdir. %40,00’ı da
takip edemediklerini belirtmiştir.

Siz ya da firma çalıĢanlarınızdan biri bu ÇalıĢma
Komisyonlarda yer aldı mı?
Ankete

katılan

üyelerimizin

%51,43’ü

Çalışma

Komisyonlarında yer almadıklarını belirtmiştir. %44,57’si ise de
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yer aldıklarını belirtmiştir.

Cevabınız hayır ise bu ÇalıĢma Komisyonlarında yer
almak ister misiniz?
Ankete

katılan

üyelerimizin

%60,87’si

Çalışma

Komisyonlarında yer almak istediklerini belirtmiştir. %39,13’ü
ise de yer almak istemediklerini belirtmiştir.

Birlik bünyesinde hangi konular ile ilgili ÇalıĢma komisyonlarının oluĢturulmasını faydalı görüyorsunuz?
Doğa ve çevre sorunları çalışma grubu, mevzuat izleme ve geliştirme ve Kentlerin yapısal sorunları hakkında; Kamu projelerinde
müşavirliğin önemi(her boyuttaki proje için); Müşavirlik Hizmetlerinin yer aldığı mevzuatların geliştirilmesi; Yurtdışı iş potansiyellerin
oluşturulması, Yurtdışı ofis açılması için gereken işlemler ve teşvikler; Kurumlara göre bölünmeler yapılıp daimi komisyonlar kurulabilir;
Kamusal/ özel ihale şartnameleri mevzuatı, müşavirlik meslek etiği ve standartları, müşavirliğin kamu ve özel kuruluşlar nezdinde
sürekli tanıtımı, mesleki kuruluşlarla işbirlikleri ve farkındalığın artırılması ve dar değil daha geniş sektörel ilişkilerin tesisi hakkında;
Üye Sorunları, Uluslararası Platformda Temsil ve AB projelerindeki sorunlar hakkında; Öncelikle Birlik Üyelerinin Birliğe katkısının
arttırılması hakkında; Yönetim Kurulunun belirlediği konular; BIM ve maliyet modelleme konularında,

Birliğin sektörle ilgili kamu kurumları ile iliĢkilerini yeterli
buluyor musunuz? (1: en düĢük, 5: en yüksek olarak puan
veriniz)
Ankete katılan üyelerimizin %45,71’i ve %8,57’si Birliğin
sektörle ilgili kamu kurumları ile ilişkilerini yeterli bulmaktadır.
%28,57’si kararsız olduğunu %17,14’ü ise yeterli bulmadığını
belirtmiştir.

Birlik çalıĢmaları kapsamında hangi kurumlar ile iliĢkiler kurulmasını istersiniz?
Ticaret Odası, SGK, Çalışma Bakanlığı ve KİK; Bakanlıklar, İhracatçılar Meclisi ve Sanayi Odaları;TCK, DSI, AYGM, DHMİ;Mevcut
kurumlarla daha düzenli çalışılmasında fayda olabilir;KGM, DDY, Ekonomi Bakanlığı; Müşavirliğin kullanılacağı tüm kurumlar. Dar
alandaki iletişim büyük pazarlara yönelik olabilir ancak unutulmamalıdır ki üyelerimizin büyük bölümü küçük/orta boyutlu uzman
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müşavirlik firmalarıdır. DSI, TCK Ulaştırma gibi dar ilişkiler diğer üyelerin birlikten kopmasına neden olabilmektedir;Özel Sektör
Kurumları, Yatırımcılar ve Finans Kurumları; Üyelerin ağırlıklı olarak iş yaptığı kurumlar; Bütün büyükşehir belediyeleri.

Birlik bünyesinde hazırlanarak idarelere sunulan ve web
sayfası üzerinden sizlere iletilen TürkMMMB GörüĢ
çalıĢmalarını takip edebiliyor musunuz?
Ankete katılan üyelerimizin %68,57’si Birlik bünyesinde
hazırlanarak idarelere sunulan ve web sayfası üzerinden
sizlere iletilen TürkMMMB Görüş çalışmalarını takip ettiklerini
belirtmiştir. %31,43’ü ise de takip edemediklerini belirtmiştir.

GörüĢ çalıĢmalarını yeterli buluyor musunuz?
(1: en düĢük, 5: en yüksek olarak puan veriniz)
Ankete katılan üyelerimizin %40,63’ü ve %9,38’i Birliğin Görüş
çalışmalarını yeterli bulmaktadır. %37,50’si kararsız olduğunu
%12,50’i ise de yeterli bulmadığını belirtmiştir.

Birlik çalıĢmaları ile ilgili öneri ve görüĢleriniz; Birlikten beklentileriniz nelerdir?
Çok daha etkin olunacağını düşündüğümüz hücresel çalışma ile noktasal hedeflere dair çalışma üretilmesi; Müşavirlik Hizmetlerinin
gelişmiş ülkelerdeki düzeye çıkartılması; Genelde başarılı buluyorum. TMB ile daha yakın çalışmanın uygun olacağını düşünüyorum;
Kamu nezdinde birliğimizin önemi gün geçtikçe artmakta ve mesleğimizle ilgili önemli kanunlar ve regülasyonlar gündeme gelmektedir.
Bu koşullarda da daha yoğun lobi ve iletişim faaliyetleri yürütülmelidir; Teknik Müşavirlik firmalarımızın saygınlığının korunması ve
sektörü ilgilendiren tüm yasa ve mevzuat hazırlıklarına aktif katılım; Kamu kurumları ile ilişkiler genelde altyapı (yol, su vb) konularında
yoğunluk kazanıyor. Altyapı odaklı firmalarımız bu alanda daha dominant oluyor. Birlik daha dengeli davranmalı; Üye firmaların Yurt
dışına açılması
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