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Çal›fltay›n temel amac› mesle¤i serbest olarak uygulayan üyelerin sorunlar›n› belirlemek ve kendi arala-
r›ndaki iletiflimi artt›rmak olarak belirlenmifltir.  Çal›fltay sonucunda her iki amaca da baflar› ile ulafl›lm›fl,
meslek uygulamas›ndaki sorunlar ortak kat›l›m ve bilimsel yöntemle derlenmifltir.  Ayn› zamanda kat›l›m-
c›lar aras› iletiflim özel olarak kurgulanan ve de¤iflik yafl ve sektördeki üyeleri bir araya getirmeyi amaç-
layan grup çal›flmalar› ile artt›r›lm›flt›r.  Üyeler bu sayede kendi aralar›ndaki bilgi paylafl›m› ile önemli ka-
zanç sa¤lam›fllar, iyi ve kötü uygulamalar› kendi meslektafllar›ndan dinleyerek irdeleme flans›na sahip ol-
mufllard›r. 

Çal›fltayda üç oturumla meslek uygulamas› sorunlar›, SMGM e¤itimleri ve mesleki denetim ile ilgili konu-
lar ele al›nm›flt›r.  Afla¤›da s›ras›yla bu oturumlar›n sonuçlar› irdelenmifltir.

1. Serbest Meslek Uygulamas›nda Karfl›lafl›lan Sorunlar›n Pareto Analizi
Çal›fltayda 214 serbest mimarlar›n kat›l›m›yla yap›lan iki oturumlu grup çal›flmas›nda 161 sorun/öneri
alan› belirlenmifltir.  Çal›fltay›n 2. günü bu alanlar üzerinde yap›lan çal›flmada likert ölçe¤i ile önem de-
receleri belirlenmifltir.  Ortaya ç›kan sonuç ortalamalar ve standart sapmalar aç›s›ndan tutarl›d›r.  En
önemli bulunan maddeler ayn› zamanda en az standart sapma göstermifllerdir.  Bu kat›l›mc›lar›n belir-
ledikleri konular›n öneminde hemfikir olduklar›n›n göstergesidir.  Yap›lan Pareto analizinde afla¤›daki 4
ana grup belirlenmifltir.   Bunlar, yasa ve yönetmelikler, Belediye ve kamu kurumlar›ndaki bürokrasi sü-
reci, etik sorunlar, yap› denetim firmalar› ile ilgili sorunlar olarak gruplanmaktad›r.  Bu gruplardaki prob-
lemlerin çözümü serbest mimarlar›n karfl›laflt›¤› sorunlarda %80’e varan azalma gösterece¤i öngörül-
mektedir.  Bu nedenle çal›fltay›n  önemli ç›kt›lar›ndan biri olan bu listedeki sorunlar›n öncelikle çözümü
odan›n çal›flmalar›n›n etkinli¤i için önemlidir.   

Yukar›da bahsedilen dört ana grup flu flekilde aç›klanabilir:

YASA VE YÖNETMEL‹KLER:

• Yasa/yönetmelik de¤iflikliklerinde odan›n daha etkin rol oynamas› önemli

• Yasa/yönetmelik de¤iflikliklerinde üyelerin yeteri derecede oda taraf›ndan sürekli olarak bilgilendirilmesi

• Yasa/yönetmeliklerin yerel yönetimler taraf›ndan uygulama farkl›l›klar›n›n azalt›lmas›, bunun için ya-
sa/yönetmeliklerin yoruma gerek kalmayacak netlikte yetkin kifliler taraf›ndan haz›rlanmas›/gözden ge-
çirilmesi

• Mimarl›k meslek yasas›n›n ç›kar›lmas›

• Yerel yöneticilerin imar yönetmelikleri üzerindeki uygulamaya yönelik yönlendirmelerinin engelleye-
cek sistemlerin kurulmas›

• Fikir ve sanat eserleri yasas›n›n uygulanmas› ile ilgili sorunlar›n giderilmesi, odan›n üyelere müelliflik
haklar›n› savunabilmeleri için hukuksal destek vermesi
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BELED‹YE VE D‹⁄ER KAMU KURUMLARINDAK‹ BÜROKRAS‹ SÜREC‹:

• Kamu kurumlar›ndaki bürokrasi sürecinin rasyonellefltirilmesi, sadelefltirilmesi

• Bürokrasi sürecinde çal›flanlar›n nicelik ve nitelik olarak gelifltirilmeleri

ET‹K SORUNLAR:

• Meslek eti¤inin daha etkin flekilde hayata geçirilmesi için strateji ve planlar›n oluflturulmas›

YAPI DENET‹M F‹RMALARI ‹LE ‹LG‹L‹ SORUNLAR:

• Yap› denetim firmalar›n›n yapt›¤› haks›z rekabetinin ve mimari proje uygulanma    sürecindeki de¤i-
flikliklerin engellenmesi

PROBLEMLERE YAKLAfiIMDA ÖNER‹LER:

Yukar›daki alanlarda odan›n sürdürdü¤ü mevcut düzeltme/gelifltirme çal›flmalar›na paralel olarak her
alan için ek eylem planlar› yap›lmas› önemli olabilir, bunlar odan›n mevcut stratejileri içinde düzenlene-
bilir.  Bu eylemler aras›nda:

• Yasa/yönetmelik çal›flmalar›na çeflitli boyutlarda ayn› anda müdahil olunmas›:

Yasa/yönetmelik haz›rl›klar›nda çal›flma etkinli¤inin artt›r›lmas›, kamuoyu oluflturmaya 
yönelik ek eylemlerin planlanmas›

Mevcut yasa/yönetmeliklerin daha net ve do¤ru anlafl›l›r bir flekilde revizyonu için ek 
eylemlerin planlanmas› ve sonuca gidecek stratejik planlar›n oluflturulmas›

Yasa/yönetmeliklerin uygulamas›nda karfl›lafl›lan sorunlar ile ilgili araflt›rma projesinin 
oda-üniversite iflbirli¤i ile gelifltirilmesi.

• SMGM taraf›ndan özellikle etik konusunda düzenlenecek e¤itimlerin bilinçlendirme çal›flmas› çerçeve-
sinde yo¤unlaflt›r›lmas›

• Kamu kurumlar›ndaki bürokrasi sürecinin problemleri ve çözüm önerileri ile ilgili bir araflt›rma projesi-
nin oda-üniversite iflbirli¤i ile gelifltirilmesi.

• Yap› denetim firmalar›n›n yol açt›¤› problemler ve çözüm önerileri ile ilgili bir araflt›rma projesinin oda-
üniversite iflbirli¤i ile gelifltirilmesi.

• Bütün bunlara yönelik eylem planlar›n›n üyeler ile paylafl›lmas›.



2. Mesleki Denetim Atölye Çal›flmas› Sonuçlar›
Mesleki denetim sürecine iliflkin olarak yürüttü¤ümüz atölye çal›flmas›nda meslektafllar›m›z›n denetime
ne tür bir yaklafl›m sergilediklerinin ortaya konulmas› hedeflenmifltir. Atölye çal›flmas›nda konular›n ön-
celikle ana bafll›klar alt›nda grupland›r›lmas› hedeflenmifl ve afla¤›da belirtilen 3 ana bafll›k ve bunlar›n
alt bafll›klar› belirlenmifltir:

1. Fatura

• Fatura bedelinin mutlak piyasa de¤erinin üzerinde olmas›

• Fatura denetiminin yapim sureci içinde parçal› olarak düzenlenmesi

• ‘fatura denetimini vergi dairesi yapmal›’   

• Ücretlendirme vergi beyan› esas›na göre yap›lmal›

• Fatura denetimde çifte standart engellenmeli

• Fatura denetiminin fatura iptali gibi yöntemlerle etkisiz hale getirilmesi

• Kdv oranlar›n›n yüksek oluflu (mimari proje ürün de¤il hizmettir) 

• fiirket orta¤› mimarlar ve serbest meslek makbuzu kesen mimarlar aras›nda faturadan dolay› 
ortaya ç›kan haks›z rekabet 

• Stopaj sorunu

• Mimarlar odas› temsilciliklerinde farkl› fatura uygulamalar›

2. Bedellendirme ve Fiyatland›rma

• Proje bedellerinde proje kalitesinin içeri¤in  ve zorlu¤un göz ard› edilmesi

• Yap› s›n›f› tan›mlar›n›n farkl› yorumlara aç›k olmas›,net ve aç›klay›c› olmamas›

• En az bedel tarifesi uygulanam›yor, denetim ve kontrolü yap›lam›yor.

• En az bedel tarifesinin piyasa koflullar›yla uyuflmamas›

• Proje hizmetlerinde k›r›m›n önlenmesi amac› ile ifl kapasitesinin TUS hizmetlerinde oldu¤u gibi
s›n›rland›r›lmas›

• Farkl› gelir gruplar›n›n bulundu¤u bölgelerde farkl› proje bedellendirilmesi yap›labilir

• ‹nflaat›n yap›m›n› üstlelen firmalar›n proje ücretini bedelsiz hale getirmesi, sadece proje 
hizmeti veren bürolara karfl› haks›z rekabetin oluflmas›
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• Etüt projelerin ücretlendirilmesi

• Ruhsat yenileme ücretlendirmesinde sorunlar

• Odalar›n mesleki yapt›r›mlarda söz sahibi olmas›

• K›r›mdan kaynaklanan kalitesiz projeler ‘düflük ücret = düflük kalite!’

• Eti¤e ayk›r› rekabet ve mesle¤e olan sayg›s›zl›k

3. Teknik uygulama sorumlulu¤u

• Mimari proje çizim ve sunufl standartlar›n›na ve yönetmeliklere uygun projeler yap›lmas›

• Mesleki denetimde kaliteden ödün verilmemesi, haks›z rekabete sebep olan ürün kalitesinin 
denetlenmesi  

• Proje çizim tekniklerinde aranan flartlarda temsilcilikler aras› farklar

• Mesleki denetimde proje müelliflerine göre farkl› yorum ve uygulamalar

• Mesleki denetimin daha profesyonel kifli ve mimarlar taraf›ndan yap›lmas›

• Mesleki denetim ile mesleki yetkinlik kavram›n›n entegrasyonu  

• Denetimde belediyeler ve meslek odas› aras› uyuflmazl›klar, kurum ve kurulufllar aras› farklar 
giderilmeli
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3.SMGM Atölye Çal›flmas› Sonuçlar›
SMG sürecine iliflkin olarak yürüttü¤ümüz atölye çal›flmas›nda meslektafllar›m›z›n uygulamaya ne tür bir
yaklafl›m sergilediklerinin ortaya konulmas› hedeflenmifltir. Atölye çal›flmas›nda görüfllerin öncelikle ana
bafll›klar alt›nda grupland›r›lmas› hedeflenmifl ve afla¤›da belirtilen 11 ana bafll›k belirlenmifltir:

1. Tüm Üyelerin Sürece Kat›lmas›:

Kat›l›mc› meslektafllar›m›z özellikle kamuda çal›flan mimarlar›n da SMG program›na zorunlu 
kat›l›m›n› talep etmektedirler. Ortak kat›l›m›n sa¤land›¤› e¤itimlerde mesleki problemlere daha
sa¤l›kl› yaklafl›labilece¤i ortak görüflünü dile getirdiler.

2. SMG E¤itimlerinin Çeflitlenmesi Gere¤i:

E¤itimlerin çeflitlili¤ine iliflkin kat›l›mc›lardan gelen konular afla¤›da belirtildi¤i gibi oluflmufltur: 

• SMGM e¤itimlerinde mimarlar›n birey olarak ulaflmakta zorland›¤› konulara yer verilmeli

• Seminer konular›n›n belirlenmesinde kat›l›mc› mimarlar›n da söz hakk› olmal›

• Yönetmelik de¤ifliklikleri e¤itimi verilmeli

• Meslek eti¤i e¤itimi verilmeli

• Görsellefltirme ve sunum programlar›n›n e¤itimi verilmeli

• Mimar›n yetki ve zorunluluklar› e¤itimi verilmeli

• Güncel bilgiler verilmeli

• E¤itim sonunda s›nav yap›lmal›

• SMGM e¤itimlerinin sertifika programlar› format›na dönüfltürülmesi de¤erlendirilmelidir.

3. E¤itimcinin Formasyonu:

Kat›l›mc›lar e¤itimcinin formasyonunun önemli oldu¤u konusunda fikir birli¤i oluflturdular:

“E¤itimi veren kiflinin tecrübeye dayanan bir formasyonu olmal› ve yeterlili¤inin denetlenmesi 
gerekmektedir”.

4. Ülke Boyutunda Homojen Yap›n›n Elde Edilmesi:

Kat›l›mc›lar de¤iflik illerde gerçeklefltirilen e¤itimlerde nitelik fark›n›n varoldu¤unu belirttiler.
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5. Profesyonelli¤e Geçiflin fiekillendirilmesi:

Yeni mezunlar›n mesle¤i profesyonel düzeyde uygulayacak birikime sahip olmad›¤› aç›kt›r.
Dolay›s›yla program içerisinde Temel Kavramlar E¤itimi’nin içeri¤inin geniflletilmesi gere¤i 
savunulmufltur. “Mimar” ünvan› verilmeden önce, meslek prati¤ine yönelik e¤itimlerin verilmesi
gereklili¤i ve lisans e¤itimi sonras› ücretli stajyer mimar olarak meslek prati¤i kazand›r›lmas› 
gereklilikleri vurgulanm›flt›r.

6. Proje Aktörlerinin ve Halk›n Gelifltirilmesi:

Kat›l›mc›lar›n ana maddeye iliflkin belirledikleri ortak görüfller afla¤›daki gibidir:  

• Mimar›n gelifliminin yan›nda toplumda biliçlendirilmeli

• Topluma mimarl›k mesle¤inin do¤ru anlat›m› yap›labilmeli

• Mimarl›k mesle¤i e¤itim kurumlar›nda tan›t›lmal›

• Mesle¤in tan›t›m›nda görsel ve yaz›l› bas›n kullan›lmal›

• Yat›r›mc› ve uygulay›c›lar da e¤itilmeli

• Yerel yöneticiler e¤itilmeli

• Mimara iflvereni yönlendirme formasyonu verilmeli

• Yat›r›mc›ya mimarl›k mesle¤inin uygulanmas›yla ilgili zorunluluklar› anlatan kitapç›k 
haz›rlanmal›d›r.

7. Teknik Gezilerle Sürecin Desteklenmesi:

Kat›l›mc›lara göre SMG salt s›n›f ortam›nda ders al›m›yla s›n›rl› kalmamal›d›r ve afla¤›da belirtilen
flekillerde gelifltirilmelidir:

• Yurt d›fl›na teknik geziler düzenlenmeli

• Uluslararas› fuarlara kat›l›m sa¤lanmal›

• Bu etkinliklerin gerçeklefltirilmesi için sponsor firma araflt›rmalar› yap›labilir.

8. SMG E¤itimlerinden Ücret Al›nmamal›:

• E¤itimlerin giderleri y›ll›k oda aidat› veya proje denetim harçlar› ile karfl›lanmal›

• E¤itim giderleri için sponsor firma bulunabilir.
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9. SMG E¤itimlerine Ulafl›labilirli¤in Sa¤lanmas›:

Kat›l›mc›lar bu konudaki eksikli¤i dile getirdiler ancak Mimarlar Odas› yetkililerinden ald›¤›m›z 
bilgiye göre internet eriflimli e¤itim gelifltirilme sürecindedir.

10. Neden Zorunlu SMG? 

Kat›l›mc›lar›n SMG ile ilgili yaklafl›mlar›nda genel baz› konulardaki yorumlar›n› bu ana bafll›k 
alt›nda derledik. Afla¤›da kat›l›mc›lar›n ortak görüflleri yer almaktad›r:

• Mimarlar eme¤inin gerçek karfl›l›¤›n› ald›¤› takdirde mesleki geliflimlerini sürdürebilir.

• SMGM e¤itimlerine kat›l›m zorunlu olmamal›

• Mimarlar Odas› SMG e¤itimlerine aktif rol oynamamal›

• Sorunlar›n giderilmesinde baflka ülkelerin deneylerinden yararlan›lmal›

• Meslekte 20 y›l›n› dolduran üyeler e¤itimci olarak programa kat›lmal› 

11. Kredilendirme:

Kat›l›mc›lar›n kredilerin say›s› ile ilgili yorumlar› afla¤›da belirtilmifltir: 

• Oda onay› alan projeler kategorisine gore SMG kredisi almal›

• Zorunlu kredi miktar›n›n mesleki deneyime göre dengelenmesi gereklidir.
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12 ‹mar kanunu ve yönetmeliklerin ilgili bölgesel yerel yönetimler taraf›ndan uygulama 
farkl›l›klar› ve k›s›tlamalar›

10 Yap› denetim firmalar›n›n mimari projelerde etkin olarak rekabeti bozmalar›

9 Mimari projenin hayata geçirilmesi süresinde karfl›lafl›lan bürokratik engeller ve 
zorluklar›n giderilmesi (Mimarlar Odas›, Yerel Yönetimler, An›tlar Kurulu, Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›)

9 Asgari Bedel Tarifesinin yüksekli¤i, tarife alt›nda ifller yap›lmas›, faturalar›n tahsil 
edilememesi

9 Mesleki etik sorunlar (mimarlar aras›ndaki sorunlar; imzac›l›k; meslektafl kötüleme; 
intihal vb sorunlar)

7 Mimarl›k mesle¤inin (Oda taraf›ndan) topluma daha iyi anlat›lmas› için çal›fl›lmas›

7 Uygulamada kalifiye eleman eksikli¤i ve e¤itim sorunu

6 Oda aidat ve harçlar›n›n yüksek olmas›

6 Yönetmeliklerin s›k de¤iflmesine ba¤l› olarak Oda'n›n bu konuda mimarlar› 
bilgilendirmesi

6 ‹mzac›l›k sorununun giderilmesi; teknikerlerin, inflaat mühendislerinin flablon proje 
haz›rlamas›, mimarlar›n buna alet olmas›

6 fiirketlerdeki hisse oranlar›n›n ve büro tescil belgesi alma koflullar›n›n yeniden 
düzenlenmesi

5 E¤itim sürecinin yetersizli¤i, piyasa uygulamalar›ndan ve yönetmeliklerden kopuk 
olmas›

5 Mesleki e¤itim prati¤i, mezuniyet sonras›nda bir büroda çal›flma, staj zorunlulu¤u. 
Buna ba¤l› olarak stajla ilgili tan›mlar›n belirginlefltirilmesi

5 Yönetmelikler ve imar kanununun yoruma gerek kalmayacak flekilde (yetkin kifliler 
taraf›ndan) tekrar yaz›lmas› ve güncel tutulmas›

5 SMG gereklidir fakat kredi zorunlulu¤u ve bedelli olmas› tart›fl›lmal›d›r, büro tescil 
koflulu olmamal›d›r

4 Meslek odalar› fatura denetimi yapmas›n

4 ‹flverenin bilinçsizli¤i ve toplumsal e¤itim süreci eksikli¤i

4 Temsilciliklerde mesleki geliflim derslerinin eksikli¤i

4 Etüd projelerinin bedelsiz yap›lmas›n›n önlenmesi

4 Proje kalitesi, sunum ve çizim standartlar›n›n yükseltilmesi

4 ‹flverenden proje bedelinin tahsilat›n›n belirli kurallara ba¤lanmas› gibi maddi sorunlar›n 
çözülmesi

4 Oda ve benzeri kurumlarda proje denetimini yapan kiflilerin deneyimli olmalar› gerekmektedir

4 Meslektafllar›n ekonomik, sosyal ve hukuki güvencelerinin sa¤lanmas› (Oda vb. kurulufllar 
taraf›ndan)

3 Fatura denetiminin tam yap›lmas› ve sahte faturalar›n önüne geçilmesi, faturan›n ifl bitiminden
önce istenmesi (Oda taraf›ndan)
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3 Kamu kurumlar›ndaki çal›flanlar›n keyfi uygulamalar›n›n engellenmesi için çal›flanlar›n 
e¤itilmesi, ifllemlerin belli sürelere ba¤lanmas›

3 Bilgisayar programlar›n›n lisans ücretlerinin yüksekli¤i

3 Meslek d›fl› kiflilerin müteahhitlik yapabilmesinin önüne geçilmesi

3 Mimarl›k mesle¤inin ve ihtisas ayr›m›n›n yeterince tan›nmamas›, ayr›m›n tan›mlan›p 
denetlenmesi

3 ‹nflaat firmalar› ve/veya yap› denetim firmalar›n›n serbest mimarlarla sorunlar›, örne¤in 
uygulama aflamas›nda projede de¤ifliklik yapmalar› ya da yeterli kontrolü yapmamalar›

3 Mimar›n kamuya karfl› gücünün bulunmamas› ve Oda'dan deste¤e ihtiyac›n›n olmas›

3 Mesleki denetim ve benzeri süreçlerde oda, belediye gibi kurumlar›n kifliye özel davranmas›

3 fiubelerde ve temsilciliklerde çal›flan meslektafllar›n gerekirse ücret karfl›l›¤›nda çal›fl›p projeleri 
yeterince incelemeleri

3 Mimarlar ve mühendisler aras›ndaki iletiflimin bozuklu¤undan kaynaklanan proje 
uyuflmazl›klar›n›n giderilmesi

3 Belediyelerde teknik personel yetersizli¤i

3 fiube etkinliklerinin temsilciliklere iletilmesinde eksiklikler

3 Proje müelliflerinin yasal haklar›n›n takibi, savunulmas› ve bunun için özel hukuk bürosu 
oluflturulmal›d›r

3 Yasa, yönetmelik ve genelgeler tasar›m› k›s›tlamamal›d›r

3 Haks›z rekabetin ürün kalitesinde düflüfle neden olmas›

2 Yabanc› mimarlar›n yurtiçinde çal›flmalar›

2 S›¤›nak yönetmeli¤inin projeyi ve uygulamas›n› zorluyor olmas›

2 Devletin tip proje uygulamas›n›n engellenmesi

2 Mimari proje yar›flmalar›n art›r›lmas› ve çeflitlili¤inin sa¤lanmas›

2 Fiyatlardaki k›r›m›n önüne geçmek için, sözleflmeyle birlikte proje bedelinin Oda’ya yat›r›lmas›

2 Oda’dan ulaflabilece¤imiz bir veri bankas›n›n oluflturulmas›

2 Belediyelerde teknik personel yetersizli¤i

2 Dekorasyon firmalar›n›n ve yap› malzeme sat›c›lar›n›n proje ve uygulama yapmas›n›n 
engellenmesi

2 Oda'n›n mimarlar›n ürünlerine sahip ç›kabilmesi için hukuksal destek vermesi

2 Ülke genelinde yap› denetim uygulamas›n›n homojen olmamas›, uygulanacaksa tüm ülkede 
uygulanmas› veya iptal edilmesi

2 Mimarl›k meslek yasas› olmamas›

2 Sürekli geliflim içinde ekonomi, bürokrasi, kiflisel geliflim, ticaret hukuku verilmelidir
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2 An›tlar Kurulu’nda tetkik süresinin k›salt›lmas›

2 Projelerin uygulay›c›lar taraf›ndan projeye uygun biçimde yapt›r›lmas›n›n zorunlulu¤u

2 Mimarl›k mesle¤inin sayg›nl›¤›n›n sa¤lanmas›, gerekti¤inde cezai uygulamalar›n bulunmas›

2 Yap› Denetim fiirketlerindeki mimarlar›n görevlerini yerine getirmemesi

2 30000 m2’lik TUS s›n›r›na esneklik getirilmelidir

2 Fatura denetiminin ciddiyetle uygulanmas› (‹stanbul ve Ankara'da dahil olmak üzere)

2 Proje denetiminde faturalar›n al›nan ücrete paralel olarak parçal› denetimi

2 KDV uygulamas› sorgulanmal›, fikir ve sanat eselerinin kapsam›ndaki gibi %5 KDV oran›n›n 
mimari projeye uygulanmas›

2 Siyasi gücün ifl da¤›t›mlar›nda öne ç›kmas›

1 Belediyelerin proje incelemesindeki olumsuz tutumlar› 

1 1/100000 Ölçekli imar planlar›n›n getirdi¤i sorunlar

1 TUS uygulama alan›nda mimar say›s›n›n yeterli olmad›¤› bölgelerde belirli oranlarda art›r›lmas› 
(Öz. Ayd›n-Manisa)

1 Mimarl›k hizmetlerinin yurtd›fl›nda yapt›r›lmas›

1 MDG uygulamalar›n ve görevlendirme flartlar›n›n gözden geçirilmesi

1 ‹nflaat ihale sisteminin proje ihale sistemiyle benzer olmas›

1 Kent estetik komisyonlar›n›n daha etkin rol almas› sa¤lanmal›

1 ‹fl potansiyellerinin her üyeye ulaflt›r›lmas› 

1 MDG ücret politikalar›n›n denetlenmesi ve flartlar›n›n gözden geçirilmesi. MDG'lerde tüm 
proje kontrollerinde sözleflme zorunlulu¤u getirilmesi

1 Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin makro ölçekli projelerde etkinli¤inin eksikli¤i

1 Yerel yönetimlerde mimar›n sayg›nl›¤›n›n art›r›lmas› gereklili¤i

1 Fenni mesuliyet Oda harc›n›n kald›r›lmas›

1 Mesleki e¤itim derslerinin profesyoneller taraf›ndan verilmesi

1 Bilirkiflilik listelerinin Oda’da müracaat edenler nezdinde kurayla seçilmesi

1 Türki Cumhuriyetlerdeki odalar ile koordinasyon sa¤lanmas›

1 Oda’n›n iyi projeleri ödüllendirmesi ve teflvik etmesi

1 Kendi tapulu mülküne yapt›¤› proje için fatura kesme zorunlulu¤u

1 Mücavir alan d›fl›ndaki yerlerde projelerin Bay›nd›rl›k taraf›ndan ruhsatland›r›lmas›

1 Mimarlar Odas›’n›n üyelerine vermifl oldu¤u mimarl›k kartlar›n›n daha etkin hale getirilmesi

1 Büro tescil sisteminin yeniden gözden geçirilmesi

1 Yeni mezunlara tescil verilmemesi

1 Bürokratik problemlerin çözümü için Oda ile belediyelerin ortak çal›flma yapmas›
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1 Yönetmelik de¤iflikliklerinde meslek odas›n›n görüflünün al›nmas›

1 Proje ihalelerinin en düflük bedeli talep edene verilmesi sorunu

1 Etik kurallar›n hayata geçirilmesi için mesleki dayan›flman›n önemi

1 Bürolar›n yeterliliklerinin eleman, program, ekipman yönünden s›nanmas›

1 En az bedel tarifesinin zorunlu de¤il öneri bedel olarak tan›mlanmas›

1 Mimarl›k ürünlerinin kamuya ait oldu¤unun bilincinde olunmamas›

1 Ofis yönetimi konusunda Oda'n›n e¤itim deste¤i vermesi

1 Denetimi en yak›n birimin yapmas›

1 Mimar adaylar›na yetenek s›nav› yap›lmal›d›r

1 Oda rayiç bedel tablosunun haks›z rekabeti önleyecek flekilde yeniden düzenlenmelidir

1 Bas›nda mimarlar ve eserleri tan›t›lmal›d›r

1 Mimar›n MUS ve TUS m2'si s›n›r› olmal›d›r

1 Kamu yap›m ifllerinde, yap› sorumlusu görevlerinden birisini üstlenen mimar›n büro tescil
belgesinin iptal sorunu

1 Semt baz›nda lokal proje bedeli uygulanmal›

1 Odam›zda ve belediyelerde ücretli çal›flan personelin yönetim kurulu toplant›s›na kat›lmamas› 
ya da k›sa bir süre bilgi vermek üzere kat›lmas›

1 Mimarlar Odas›’n›n üyesine potansiyel suçlu gibi davranmas›

1 Mimarl›k yemini tasar›s› olmal›

1 ‹flveren ya da vatandafl tasar›m özgürlü¤üne müdahale etmemeli

1 Mimarlar Odas› üyesine destek de¤il köstek olmakta

1 Denetim bürolar› aras›ndaki ücret tutars›zl›¤›

1 SMG uygulamas› ile mesle¤in uygulamas›na s›n›r konulmas› (sanatç› kimli¤iyle)

1 Proje sahiplerinin çözüme göre de¤il fiyata göre ifli vermeleri 

1 fiubelerin temsilcilikleri para makinas› gibi görüp temsilciliklerin sorunlar›yla ilgilenmemesi

1 Mimar›n projelerinin vize ve sicil belgesi ile ilgili evraklar›, bulundu¤u yöreden alarak ilgili 
makama vermesi

1 Tasdik mercilerindeki kiflilerin d›flar›da anlaflmal› bürolara ifl yönlendirmesi

1 Mimarlar›n maliye ile ilgili olas› sorunlar›

1 S‹T alanlar›nda uygulanan mimari proje onay›nda istenen peflin fatura ve KDV sorunu 

1 Proje bedellerinde merkez, ilçe, belde ayr›m›n›n kalkmas›

1 5 y›l süresi dolan TUS'lar›n otomatik olarak düflülmesi

1 Yap› Denetim d›fl›ndaki yerlerde proje ve TUS faturalar›n›n ya ikisinin birden istenmesi ya da 
hiçbirinin istenmemesi
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KUfiADASI ÇALIfiTAYI DE⁄ERLEND‹RME RAPORU 

1 Belediyelerde mimarlara farkl› öncelikler tan›nmas›

1 Usta ve kalfalara ustal›k belgesi veren kurumlar›n oluflmas› 

1 SMG kredilendirilmesinde üyenin üretti¤i projelerin ve tiplerinin göz önünde bulundurulmas›

1 Yönetmeliklerin daha esnek olmas›

1 Mimar›n kendisi veya ailesine ait olan ve ticari amac› olmayan yap›larda TUS hizmetini de
alabilmesi

1 Tüm belediyelerde sicil durum belgesinin aranm›yor olmas›

1 Kaçak yap›laflmay› önlemek ad›na yap› polisli¤inin oluflturulmas›

1 Proje hizmetlerinde havuz sisteminin uygulanmas›

1 SSK'n›n görevinin belediyelere yüklenmemesi

1 Yerel yöneticilerinin bask› ve yönlendirmeleri ile imar yönetmeliklerinin çi¤nenmesi

1 Meslektafllar aras› iliflki ve iletiflimin artmas›

1 Oda genel merkezinin sadece flubelerin de¤il temsilciliklerin de sorular›na dönük çözümle 
iletilmesi

1 ‹ç mimarlar›n mimari projelerin tadil etmelerinin önlenmesi

1 Fatura iptallerinin y›lsonunda fatura koçanlar›n›n istenmesi ile kontrol edilmiyor olmas›

1 ‹mar yasa ve yönetmeliklerinde çevre bilincinin eksikli¤i

1 Sit alan› korumal›, kutsal yol belirlenmesi gibi karar› yurtd›fl›ndaki araflt›rmac› ve karar verici 
kurulufllar›n raporlar›n› ivedilikle nas›l al›naca¤›n›n Odaca bakanl›klarla görüflülerek 
h›zland›r›lmas›

1 Oda'n›n her projeden ald›¤› harc› bir havuz kurarak üyelerle da¤›tmas›

1 Asgari Bedel Tarifesindeki de¤erlerin yükseltilmesi

1 Uluslararas› mimarl›k iliflkilerinde mütekabiliyet esas›n›n getirilmesine çal›fl›lmal›

1 Kamu çal›flanlar›n›n ifl almalar› ve serbest mimarlara karfl› olumsuz tav›rlar›n›n giderilmesi

1 Yap› s›n›flar›n›n bina de¤eri baz al›narak ayarlan›yor olmas›n›n önüne geçilmeli. Örne¤in,
fabrika projesi ile villa projesi aras›ndaki emek bedele yans›m›yor

1 Mimar s›fat›n›n gerekli yetkiye sahip olmayan kiflilerce kullan›lmas›n›n önüne geçilmesi

1 Mimarlar Odas›’n›n pasif konumdan kurtulup aktif rol oynamas›

1 Büyükflehir Belediyesi’nin koordinasyonda ve sorun çözmede yetersiz kalmas›

1 Mimarl›k bölüm kontenjanlar›n›n azalt›lmas›

1 Usulsüzlük yapan meslektafllar›n oluflturdu¤u haks›z rekabet ve bu kiflilerin teflhir vb. cezai 
uygulamalara maruz b›rak›lmas›

1 Mesleki aç›dan yetersiz bürolar›n olmas›

1 Baflka illerde proje yapma zorlu¤u

1 Meslek odas› proje denetimi yapmas›n
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1 Resmi kurumlardaki meslektafllar›n tav›rlar›

1 fiubeler aras› standart sa¤lanmas›

1 ‹flveren ve mimar iliflkisinin belirginlefltirilmesi 

1 Bir yerelde di¤er kentlerden mimarlar›n ifl al›m›n›n zorlaflt›r›lmas› 

1 ‹nflaat firmalar› bünyelerinde donan›ml› mimar ve mühendis bulundurmal›d›r

1 MUS hizmetine karfl›l›k bedel al›nmamas›

1 ‹flverenin mimardan ifl takipçili¤i beklentisi içinde olmas› 

1 Projelerde m2 veya adet olarak kota olmamas› nedeniyle bedellerde dengesizlik 

1 Fikir ve sanat eserleri yasas›ndaki baz› konular›n kötüye kullan›lmas›

1 Prefabrik imalat yapan firmalar›n imar yönetmeli¤ine uygun olmayan proje üretmeleri

1 Proje denetiminde temsilcilikler aras›ndaki farkl›l›klar›n giderilmesi

1 Ofis giderlerinin azl›¤›na karfl›n vergi oranlar›n›n yüksek olmas›

1 TOK‹ projelerinde serbest mimarlar›n yeterince yer almamas›

1 Büyük projelerde mimar gruplar›n›n oluflturulabilmesi için Oda mevzuat›nda de¤ifliklik

1 Müteahhitlik mevzuat›n›n olmamas›

1 Belediyelerin müteahhitlere taviz vermesi nedeniyle müteahhit-mimar iliflkilerinde sorunlar 
oluflmas› 

1 Oda temsilciliklerindeki proje denetimlerinde zamanlama konusunda keyfi uygulamalar olmas›

1 Adli tatile benzer biçimde bir mimari tatil gereklili¤i

1 3030 say›l› imar yönetmeli¤inin revize edilmesi

1 Mimari proje bedellerinin di¤er mühendislik projesi bedellerinden yüksek olmas› gereklidir

1 SMG seminerlerinin, kat›l›m›n fazla olabilece¤i zamanlarda düzenlenmesi
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5Çal›fltayda Yap›lan Anketin Ham De¤erlendirilmesi

1 123 4,75 0,67

2 44 4,69 0,83

3 47 4,60 0,81

4 128 4,56 0,94

5 39 4,55 0,89

6 46 4,54 0,77

7 7 4,53 0,93

8 13 4,53 0,97

9 23 4,52 0,92

10 6 4,51 0,95

11 68 4,50 0,97

12 54 4,47 1,01

13 150 4,44 1,04

14 33 4,44 1,18

15 59 4,42 0,88

16 153 4,39 1,10

17 3 4,37 1,13

18 48 4,36 1,02

19 45 4,34 1,15

20 53 4,34 1,09

21 83 4,32 1,11

22 2 4,31 1,04

23 64 4,31 1,20

24 121 4,30 1,11

25 49 4,30 1,29

26 135 4,28 1,17

27 129 4,28 1,14

28 27 4,28 1,18

29 99 4,28 1,14

30 133 4,27 1,19

31 104 4,26 1,11

32 126 4,25 1,18

33 159 4,24 1,34

34 58 4,24 1,03

35 28 4,20 1,21

36 62 4,19 1,26

37 109 4,19 1,23

38 157 4,16 1,31

39 151 4,15 1,16

40 93 4,13 1,26

41 40 4,12 1,29

42 84 4,12 1,28

43 12 4,11 1,20

44 31 4,11 1,26

45 140 4,09 1,24

46 9 4,09 1,47

47 89 4,08 1,40

48 30 4,07 1,23

49 16 4,07 1,35

50 65 4,05 1,25

51 61 4,02 1,21

52 130 4,01 1,30

53 132 4,01 1,34

54 143 4,01 1,33

55 70 4,00 1,27

56 90 4,00 1,36

57 51 3,99 1,33

58 52 3,99 1,30

59 50 3,97 1,49

60 127 3,96 1,29

standart

sapma

a¤›rl›kl›

ortalama

soru no 

(anketteki soru numaras›)

önem s›ras› standart

sapma

a¤›rl›kl›

ortalama

soru no 

(anketteki soru numaras›)

önem s›ras›

önem s›ras›na göre s›ralama (1. s›rada en önem verilen konu ele al›nm›flt›r, baz› sorular anlafl›lamad›¤›
için kat›l›mc›lar taraf›ndan bofl b›rak›lm›flt›r.)



17
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standart

sapma

a¤›rl›kl›

ortalama

soru no 

(anketteki soru numaras›)

önem s›ras› standart

sapma

a¤›rl›kl›

ortalama

soru no 

(anketteki soru numaras›)

önem s›ras›

61 97 3,94 1,45

62 8 3,94 1,26

63 100 3,93 1,37

64 41 3,89 1,27

65 158 3,88 1,34

66 69 3,87 1,48

67 15 3,85 1,42

68 18 3,84 1,24

69 118 3,82 1,44

70 85 3,81 1,50

71 149 3,80 1,35

72 36 3,79 1,30

73 139 3,78 1,36

74 110 3,77 1,53

75 141 3,77 1,41

76 20 3,77 1,25

77 105 3,72 1,54

78 120 3,72 1,35

79 67 3,71 1,39

80 103 3,71 1,71

81 111 3,69 1,59

82 57 3,68 1,36

83 145 3,66 1,49

84 148 3,65 1,47

85 160 3,65 1,49

86 91 3,64 1,48

87 117 3,63 1,45

88 17 3,63 1,40

89 19 3,63 1,47

90 25 3,60 1,75

91 56 3,60 1,60

92 134 3,58 1,53

93 152 3,58 1,41

94 94 3,58 1,52

95 131 3,57 1,42

96 147 3,55 1,40

97 112 3,52 1,57

98 86 3,50 1,53

99 125 3,49 1,46

100 21 3,49 1,40

101 32 3,48 1,54

102 92 3,44 1,46

103 24 3,43 1,61

104 29 3,40 1,45

105 136 3,40 1,53

106 22 3,35 1,44

107 42 3,35 1,47

108 14 3,35 1,38

109 161 3,32 1,87

110 60 3,31 1,38

111 101 3,27 1,58

112 63 3,23 1,56

113 4 3,19 1,51

114 35 3,18 1,43

115 37 3,13 1,78

116 144 3,12 1,73

117 98 3,11 1,58

118 106 3,11 1,60

119 96 3,11 1,67

120 87 3,10 1,57
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121 26 3,10 1,75

122 137 3,08 1,61

123 107 3,08 1,63

124 43 3,06 1,67

125 79 3,05 1,58

126 81 3,03 1,57

127 5 2,96 1,62

128 11 2,96 1,60

129 119 2,94 1,75

130 34 2,93 1,52

131 82 2,92 1,58

132 1 2,91 1,80

133 108 2,91 1,61

134 146 2,91 1,64

135 77 2,90 1,71

136 38 2,89 1,51

NOT: Toplam kat›l›mc› say›s› 214 dür.  Baz› sorular tam anlafl›lamad›¤› için ço¤unluk taraf›ndan yan›ts›z
b›rak›lm›flt›r.  ‹statistiksel analizler yukar›daki tablodaki önem s›ras›n›n güvenilirli¤inin düflük oldu¤unu
göstermekte.  Bu nedenle tablo ile ilgili yorumlar›n uzmanlarca uygun flekilde yap›lmas› önerilmektedir.
Çal›flma bir sonraki çal›flma için bir altyap› verisi olarak kullan›labilir.

137 71 2,84 1,69

138 102 2,84 1,50

139 55 2,79 1,51

140 88 2,79 1,60

141 10 2,77 1,58

142 78 2,76 1,65

143 122 2,75 1,70

144 95 2,68 1,71

145 80 2,63 1,59

146 124 2,61 1,63

147 66 2,60 1,63

148 73 2,47 1,49

149 142 2,45 1,59

150 72 2,36 1,42

151 113 2,20 1,65

152 138 1,86 1,47

standart

sapma

a¤›rl›kl›

ortalama

soru no 

(anketteki soru numaras›)

önem s›ras› standart

sapma

a¤›rl›kl›

ortalama

soru no 

(anketteki soru numaras›)

önem s›ras›
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1. Meslek odalar› fatura denetimi yapmas›n

2. Belediyelerin proje incelemesindeki olumsuz tutumlar› 

3. Yap› denetim firmalar›n›n mimari projelerde etkin olarak rekabeti bozmalar›

4. 1/100000 Ölçekli imar planlar›n›n getirdi¤i sorunlar

5. TUS uygulama alan›nda mimar say›s›n›n yeterli olmad›¤› bölgelerde belirli oranlarda art›r›lmas› (Ör.
Ayd›n-Manisa)

6. ‹mar kanunu ve yönetmeliklerin ilgili bölgesel yerel yönetimler taraf›ndan uygulama farkl›l›klar› ve k›-
s›tlamalar›

7. Mimari projenin hayata geçirilmesi süresinde karfl›lafl›lan bürokratik engeller ve zorluklar›n gideril-
mesi (Mimalar Odas›, Yerel Yönetimler, An›tlar Kurulu, Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›)

8. E¤itim sürecinin yetersizli¤i, piyasa uygulamalar›ndan ve yönetmeliklerden kopuk olmas›

9. Asgari Bedel Tarifesinin yüksekli¤i, tarife alt›nda ifller yap›lmas›, faturalar›n tahsil edilememesi

10. Mimarl›k hizmetlerinin yurtd›fl›nda yapt›r›lmas›

11. Yabanc› mimarlar›n yurtiçinde çal›flmalar›

12. ‹flverenin bilinçsizli¤i ve toplumsal e¤itim süreci eksikli¤i

13. Mesleki etik sorunlar (mimarlar aras›ndaki sorunlar; imzac›l›k; meslektafl kötüleme; intihal vb sorunlar)

14. MDG uygulamalar›n ve görevlendirme flartlar›n›n gözden geçirilmesi

15. S›¤›nak yönetmeli¤inin projeyi ve uygulamas›n› zorluyor olmas›

16. Devletin tip proje uygulamas›n›n engellenmesi

17. ‹nflaat ihale sisteminin proje ihale sistemiyle benzer olmas›

18. Kent estetik komisyonlar›n›n daha etkin rol almas› sa¤lanmal›

19. ‹fl potansiyellerinin her üyeye ulaflt›r›lmas› 

20. Mimari proje yar›flmalar›n art›r›lmas› ve çeflitlili¤inin sa¤lanmas›

21. MDG ücret politikalar›n›n denetlenmesi ve flartlar›n›n gözden geçirilmesi. MDG'lerde tüm proje
kontrollerinde sözleflme zorunlulu¤u getirilmesi

22. Mimarlar odas› ‹zmir fiubesinin makro ölçekli projelerde etkinli¤inin eksikli¤i

23. Yerel yönetimlerde mimar›n sayg›nl›¤›n›n art›r›lmas› gereklili¤i

24. Fenni mesuliyet oda harc›n›n kald›r›lmas›

25. Fatura denetiminin tam yap›lmas› ve sahte faturalar›n önüne geçilmesi, faturan›n ifl bitiminden
önce istenmesi (oda taraf›ndan)

26. Fiyatlardaki k›r›m›n önüne geçmek için, sözleflmeyle birlikte proje bedelinin odaya yat›r›lmas›

27. Kamu kurumlar›ndaki çal›flanlar›n keyfi uygulamalar›n›n engellenmesi için çal›flanlar›n e¤itilmesi, ifl-
lemlerin belli sürelere ba¤lanmas›

6Sorular - Sorunlar 
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28. Bilgisayar programlar›n›n lisans ücretlerinin yüksekli¤i

29. Temsilciliklerde mesleki geliflim derslerinin eksikli¤i

30. Odadan ulaflabilece¤imiz bir veri bankas›n›n oluflturulmas›

31. Mesleki e¤itim derslerinin profesyoneller taraf›ndan verilmesi

32. Oda aidat ve harçlar›n›n yüksek olmas›

33. Meslek d›fl› kiflilerin müteahitlik yapabilmesinin önüne geçilmesi

34. Bilirkiflilik listelerinin odada müracaat edenler nezdinde kurayla seçilmesi

35. Türki Cumhuriyetlerdeki odalar ile koordinasyon sa¤lanmas›

36. Odan›n iyi projeleri ödüllendirmesi ve teflvik etmesi

37. Kendi tapulu mülküne yapt›¤› proje için fatura kesme zorunlulu¤u

38. Mücavir alan d›fl›ndaki yerlerde projelerin Bay›nd›rl›k taraf›ndan ruhsatland›r›lmas›

39. Yönetmeliklerin s›k de¤iflmesine ba¤l› olarak Oda'n›n bu konuda mimarlar› bilgilendirmesi

40. Mimarlar Odas›n›n üyelerine vermifl oldu¤u mimarl›k kartlar›n›n daha etkin hale getirilmesi

41. Mimarl›k mesle¤inin ve ihtisas ayr›m›n›n yeterince tan›nmamas›, ayr›m›n tan›mlan›p denetlenmesi

42. Büro tescil sisteminin yeniden gözden geçirilmesi

43. Yeni mezunlara tescil verilmemesi

44. ‹mzac›l›k sorununun giderilmesi; teknikerlerin, inflaat mühendislerinin flablon proje haz›rlamas›, mi-
marlar›n buna alet olmas›

45. Belediyelerde teknik personel yetersizli¤i

46. Bürokratik problemlerin çözümü için Oda ile belediyelerin ortak çal›flma yapmas›

47. Yönetmelik de¤iflikliklerinde meslek odas›n›n görüflünün al›nmas›

48. ‹nflaat firmalar› ve/yaYap› denetim firmalar›n›n serbest mimarlarla sorunlar›, örne¤in uygulama
aflamas›nda projede de¤ifliklik yapmalar› ya da yeterli kontrolu yapmamalar›

49. Etüd projelerinin bedelsiz yap›lmas›n›n önlenmesi

50. Dekorasyon firmalar›n›n ve yap› malzeme sat›c›lar›n›n proje ve uygulama yapmas›n›n engellenmesi

51. Proje kalitesi, sunum ve çizim standartlar›n›n yükseltilmesi

52. Proje ihalelerinin en düflük bedeli talep edene verilmesi sorunu

53. Mimarl›k mesle¤inin (Oda taraf›ndan) topluma daha iyi anlat›lmas› için çal›fl›lmas›

54. Etik kurallar›n hayata geçirilmesi için mesleki dayan›flman›n önemi

55. Bürolar›n yeterliliklerinin eleman, program, ekipman yönünden s›nanmas›

56. En az bedel tarifesinin zorunlu de¤il öneri bedel olarak tan›mlanmas›

57. Mimarl›k ürünlerinin kamuya ait oldu¤unun bilincinde olunmamas›
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58. Mimar›n kamuya karfl› gücünün bulunmamas› ve Oda'dan deste¤e ihtiyac›n›n olmas›

59. Oda'n›n mimarlar›n ürünlerine sahip ç›kabilmesi için hukuksal destek vermesi

60. Ofis yönetimi konusunda Oda'n›n e¤itim deste¤i vermesi

61. Uygulamada kalifiye  eleman eksikli¤i ve e¤itim sorunu

62. Ülke genelinde yap› denetim uygulamas›n›n homojen olmamas›, uygulanacaksa tüm ülkede uy-
gulanmas› veya iptal edilmesi

63. Denetimi en yak›n birimin yapmas›

64. Mimarl›k meslek yasas› olmamas›

65. Mesleki e¤itim prati¤i, mezuniyet sonras›nda bir büroda çal›flma, staj zorunlulu¤u.Buna ba¤l› ola-
rak stajla ilgili tan›mlar›n belirginlefltirilmesi

66. Mimar adaylar›na yetenek s›nav› yap›lmal›d›r

67. Sürekli geliflim içinde ekonomi, bürokrasi, kiflisel geliflim, ticaret hukuku verilmelidir

68. Yönetmelikler ve imar kanununun yoruma gerek kalmayacak flekilde (yetkin kifliler taraf›ndan) tek-
rar yaz›lmas› ve güncel tutulmas›

69. Oda rayiç bedel tablosunun haks›z rekabeti önleyecek flekilde yeniden düzenlenmelidir

70. Bas›nda mimarlar ve eserleri tan›t›lmal›d›r

71. Mimar›n MUS ve TUS m2'si s›n›r› olmal›d›r

72. Kamu Yap›m ifllerinde, yap› sorumlusu görevlerinden birisini üstlenen mimar›n büro tescil belgesi-
nin iptal sorunu

73. Semt baz›nda lokal proje bedeli uygulanmal›

74. Odam›zda ve belediyelerde ücretli çal›flan personelin yönetim kurulu toplant›s›na kat›lmamas› ya
da  k›sa bir süre bilgi vermek üzere kat›lmas›

75. Mesleki denetim ve benzeri süreçlerde oda, belediye gibi kurumlar›n kifliye özel davranmas›

76. An›tlar kurulunda tetkik süresinin k›salt›lmas›

77. Mimarlar odas›n›n üyesine potansiyel suçlu gibi davranmas›

78. Mimarl›k yemini tasar›s› olmal›

79. ‹flveren ya da vatandafl tasar›m özgürlü¤üne müdahale etmemeli

80. Mimarlar odas› üyesine destek de¤il köstek olmakta

81. Denetim bürolar› aras›ndaki ücret tutars›zl›¤›

82. SMG uygulamas› ile mesle¤in uygulamas›na s›n›r konulmas› (sanatç› kimli¤iyle)

83. Projelerin uygulay›c›lar taraf›ndan projeye uygun biçimde yapt›r›lmas›n›n zorunlulu¤u

84. Mimarl›k mesle¤inin sayg›nl›¤›n›n sa¤lanmas›, gerekti¤inde cezai uygulamalar›n bulunmas›

85. Proje sahiplerinin çözüme göre de¤il fiyata göre ifli vermeleri 
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86. fiubelerin temsilcilikleri para makinas› gibi görüp temsilciliklerin sorunlar›yla ilgilenmemesi

87. fiubelerde ve temsilciliklerde çal›flan meslektafllar›n gerekirse ücret karfl›l›¤›nda çal›fl›p projeleri yete-
rince incelemeleri

88. Mimar›n projelerinin vize ve sicil belgesi ile ilgili evraklar›, bulundu¤u yöreden alarak ilgili makama
vermesi

89. Tasdik mercilerindeki kiflilerin d›flar›da anlaflmal› bürolara ifl yönlendirmesi

90. ‹flverenden proje bedelinin tahsilat›n›n belirli kurallara ba¤lanmas› gibi maddi sorunlar›n çözülmesi

91. Yap› Denetim fiirketlerindeki mimarlar›n görevlerini yerine getirmemesi

92. Mimarlar ve mühendisler aras›ndai iletiflimin bozuklu¤undan kaynaklanan proje uyuflmazl›klar›n›n
giderilmesi

93. Mimarlar›n maliye ile ilgili olas› sorunlar›

94. S‹T alanlar›nda uygulanan mimari proje onay›nda istenen peflin fatura ve K.D.V. sorunu 

95. Proje bedellerinde merkez, ilçe, belde ayr›m›n›n kalkmas›

96. 30000 m2’lik TUS s›n›r›na esneklik getirilmelidir

97. 5 y›l süresi dolan TUS'lar›n otomatik olarak düflülmesi

98. Yap› Denetim d›fl›ndaki yerlerde proje ve TUS faturalar›n›n ya ikisinin birden istenmesi ya da hiç bi-
rinin istenmemesi

99. Belediyelerde teknik personel yetersizli¤i

100. Belediyelerde mimarlara farkl› öncelikler tan›nmas›

101. fiirketlerdeki hisse oranlar›n›n ve büro tescil belgesi alma koflullar›n›n yeniden düzenlenmesi

102. fiube etkinliklerinin temsilciliklere iletilmesinde eksiklikler

103. Fatura denetiminin ciddiyetle uygulanmas› (‹stanbul ve Ankara'da dahil olmak üzere)

104. Usta ve kalfalara ustal›k belgesi veren kurumlar›n oluflmas› 

105. SMG gereklidir fakat kredi zorunlulu¤u ve bedelli olmas› tart›fl›lmal›d›r, büro tescil koflulu olmamal›d›r

106. SMG kredilendirilmesinde üyenin üretti¤i projelerin ve tiplerinin göz önünde bulundurulmas›

107. Yönetmeliklerin daha esnek olmas›

108. Proje denetiminde faturalar›n al›nan ücrete paralel olarak parçal› denetimi

109. Oda ve benzeri kurumlarda proje denetimini yapan kiflilerin deneyimli olmalar› gerekmektedir

110. Mimar›n kendisi veya ailesine ait olan ve ticari amac› olmayan yap›larda TUS hizmetini de alabilmesi

111. Tüm belediyelerde sicil durum belgesinin aranm›yor olmas›

112. Kaçak yap›laflmay› önlemek ad›na yap› polisli¤inin oluflturulmas›

113. Proje hizmetlerinde havuz sisteminin uygulanmas›
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114. SSK'n›n görevinin belediyelere yüklenmemesi

115. Yerel yöneticilerinin bask› ve yönlendirmeleri ile imar yönetmeliklerinin çi¤nenmesi

116. Meslektafllar aras› iliflki ve iletiflimin artmas›

117. Oda genel merkezinin sadece flubelerin de¤il temsilciliklerin de sorular›na dönük çözümle iletilmesi

118. ‹ç mimarlar›n mimari projelerin tadil etmelerinin önlenmesi

119. Fatura iptallerinin y›l sonunda fatura koçanlar›n›n istenmesi ile kontrol edilmiyor olmas›

120. ‹mar yasa ve yönetmeliklerinde çevre bilincinin eksikli¤i

121. Meslektafllar›n ekonomik, sosyal ve hukuki güvencelerinin sa¤lanmas› (oda vb. kurulufllar taraf›n-
dan)

122. Oda'n›n her projeden ald›¤› harc› bir havuz kurarak üyelerle da¤›tmas›

123. K.D.V. uygulamas› sorgulanmal›, fikir ve sanat eselerinin kapsam›ndaki gibi %5 K.D.V. oran›n›n
mimari projeye uygulanmas›

124. Asgari Bedel Tarifesindeki de¤erlerin yükseltilmesi

125. Uluslar aras› mimarl›k iliflkilerinde mütekabiliyet esas›n›n getirilmesine çal›fl›lmal›

126. Kamu çal›flanlar›n›n ifl almalar› ve serbest mimarlara karfl› olumsuz tav›rlar›n›n giderilmesi

127. Yap› s›n›flar›n›n bina de¤eri baz al›narak ayarlan›yor olmas›n›n önüne geçilmeli. Örne¤in, fabrika
projesi ile villa projesi aras›ndaki emek bedele yans›m›yor

128. Mimar s›fat›n›n gerekli yetkiye sahip olmayan kiflilerce kullan›lmas›n›n önüne geçilmesi

129. Proje müelliflerinin yasal haklar›n›n takibi, savunulmas› ve bunun için özel hukuk bürosu olufltu-
rulmal›d›r

130. Mimarlar odas›n›n pasif konumdan kurtulup aktif rol oynamas›

131. Büyükflehir Belediyesinin koordinasyonda ve sorun çözmede yetersiz kalmas›

132. Yasa, yönetmelik ve genelgeler tasar›m› k›s›tlamamal›d›r

133. Haks›z rekabetin ürün kalitesinde düflüfle neden olmas›

134. Mimarl›k bölüm kontenjanlar›n›n azalt›lmas›

135. Usülsüzlük yapan meslektafllar›n oluflturdu¤u haks›z rekabet ve bu kiflilerin teflhir vb cezai uygu-
lamalara maruz b›rak›lmas›

136. Mesleki aç›dan yetersiz bürolar›n olmas›

137. Baflka illerde proje yapma zorlu¤u

138. Meslek odas› proje denetimi yapmas›n

139. Resmi kurumlardaki meslektafllar›n tav›rlar›

140. fiubeler aras› standart sa¤lanmas›

141. ‹flveren ve mimar iliflkisinin belirginlefltirilmesi 
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142. Bir yerelde di¤er kentlerden mimarlar›n ifl al›m›n›n zorlaflt›r›lmas› 

143. ‹nflaat firmalar› bünyelerinde donan›ml› mimar ve mühendis bulundurmal›d›r

144. MUS hizmetine karfl›l›k bedel al›nmamas›

145. ‹flverenin mimardan ifltakipçili¤i beklentisi içinde olmas› 

146. Projelerde m2 veya adet olarak kota olmamas› nedeniyle bedellerde dengesizlik 

147. Fikir ve sanat eserleri yasas›ndaki baz› konular›n kötüye kullan›lmas›

148. Prefabrik imalat yapan firmalar›n imar yönetmeli¤ine uygun olmayan proje üretmeleri

149. Proje denetiminde temsilcilikler aras›ndaki farkl›l›klar›n giderilmesi

150. Ofis giderlerinin azl›¤›na karfl›n vergi oranlar›n›n yüksek olmas›

151. TOK‹ projelerinde serbest mimarlar›n yeterince yer almamas›

152. Büyük projelerde mimar gruplar›n›n oluflturulabilmesi için Oda mevzuat›nda de¤ifliklik

153. Müteahitlik mevzuat›n›n olmamas›

154. Belediyelerin müteahitlere taviz vermesi nedeniyle müteahit - mimar iliflkilerinde sorunlar oluflmas› 

155. Oda temsilciliklerindeki proje denetimlerinde zamanlama konusunda keyfi uygulamalar olmas›

156. Adli tatile benzer biçimde bir mimari tatil gereklili¤i

157. Siyasi gücün ifl da¤›t›mlar›nda öne ç›kmas›

158. 3030 say›l› imar yönetmeli¤inin revize edilmesi

159. Mimari proje bedellerinin di¤er mühendislik projesi bedellerinden yüksek olmas› gereklidir

160. SMG seminerlerinin, kat›l›m›n fazla olabilece¤i zamanlarda düzenlenmesi

161. Oda Yönetim Kurulu oluflumunda kamuda çal›flanlar ile ücretli Oda çal›flanlar› bulunmas›n


