2008
SERBEST ÇALIfiAN M‹MARLAR ÇALIfiTAYI
DE⁄ERLEND‹RME RAPORU

2008 KUfiADASI DANIfiMA KURULU DE⁄ERLEND‹RME RAPORU

2008 Kufladas› Çal›fltay› etkin ve verimli bir çal›flmayla önemli bulgu ve önerilerin belirlenmesini sa¤lam›flt›r. 2007 Dan›flma Kurulu çal›flmalar›n›n bir devam› olarak kurgulanan çal›fltayda belirlenen öncelikli alanlarda öneriler gelifltirilmifl ve bu öneriler öncelik s›ras›na konmufltur. Bu önerilerin analizi ve yorumlanmas› bir komisyon taraf›ndan ele al›nm›fl ve bu rapordaki son fleklini alm›flt›r. Dan›flma Kurulu temel
fonksiyonlar› aras›nda olan öncelikli çal›flma alanlar›n› belirlemek ve Mimarlar Odas›’n›n karar
organlar›na öneriler sunmak görevini baflar›yla yürütmüfltür. Sonuçlar ve öneriler meslek prati¤inin sorunlar›n›n bugünkü kesitini aç›kça yans›tmakta ve oluflturulacak eylem planlar› için bir altl›k teflkil etmektedir.
Uzun saatler boyunca neredeyse kesintisiz süren çal›fltayda Dan›flma Kurulu Üyeleri aktif olarak öneri gelifltirme ve fikir paylafl›m› süreçlerine önemli katk›lar yapm›fllard›r. Çal›fltaya aktif olarak 234 üye kat›lm›fl
ve 3 oturum boyunca enerjilerini koruyarak dan›fl›lan konular› irdeleyerek öneriler gelifltirmifllerdir.
Afla¤›da s›ras›yla her üç oturumun çal›flma konular› ve bu konularla ilgili gelifltirilen öneriler s›ralanm›flt›r. Dan›flma kurulunun temel görevinin problemli ve potansiyel geliflime aç›k alanlarda çözüm ve geliflim için öneriler gelifltirerek Oda’n›n ilgili kurullar›na yol göstermek oldu¤u gözönüne al›narak afla¤›daki sonuçlar de¤erlendirilmelidir. Sonuçlar Mimarlar Odas› organlar› için önemli ipuçlar› içermektedir.

1. Serbest Meslek Uygulamas› Sürecinde Kurumlar ve Yap›laflma ile ‹lgili Mevzuata Dair
Yaflanan Sorunlar; (2007 Y›l›nda Saptanan Sorunlar)
2008 Kufladas› Dan›flma Kurulu çal›fltay›nda 2007 de yap›lan Dan›flma Kurulunda belirlenen temel problem alanlar›nda yap›lan 3 ayr› oturum düzenlenmifl, öneriler ›fl›¤›nda 1. oturumda üzerinde çal›fl›lmas›
planlanan öncelikli alanlar afla¤›daki gibi s›n›fland›r›lm›flt›r:
1. ‹mar Kanunu ve yönetmeliklerin kurumlarca farkl› yorumlanmas›
2. Mimari projenin hayata geçirilmesi aflamalar›nda kurumlarda yaflanan teknik eleman eksikli¤i
ve süreç ile ilgili aksakl›klar
3. Yönetmeliklerin ve projelerin ça¤dafl normlara uygun olarak güncellenmesi ve bilgi paylafl›m›
4. Yerel yöneticilerin ve kamu görevlilerinin imar yönetmelikleriyle ilgili uygulamalar›ndan
kaynaklanan bürokratik engeller
5. Yönetmelik de¤iflikli¤i veya meslek prati¤i konusunda oda ve mimar iflbirli¤i
6. E¤itim, ifllem ve belge bedelleri

1. oturum sonucunda toplam öneri say›s› ve s›n›fland›rma sonucu ortaya ç›kan öneri gruplar› say›s›, de¤erlendirilen mimar gruplar› say›s› afla¤›da belirtilmifltir:
Oturum numaras›
De¤erlendirilmeye al›nan mimar grubu say›s›
S›n›fland›r›lm›fl Öneri Grubu say›s›
Toplam Yaz›lm›fl Öneri Say›s›

:
:
:
:

1. oturum
45 grup
6 ana öneri
199 öneri
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Yöntem:
Oluflturulan 45 adet alt çal›flma grubunun oluflturdu¤u öneriler benzerliklerine ve konular›na göre kümelendirilmifltir. Öneri kümeleri tüm öneriler dikkate al›n›p incelendikten sonra oluflturulmufltur. Ana
gruplar›n d›fl›nda kalan ‘di¤er’ grubu hiçbir ana grubun alt›nda yer almayan kiflisel önerileri içerdi¤i için
ana öneri grup bafll›¤› alt›nda incelenmemifltir.

Sonuçlar:
Yap›lan analiz sonucunda yukar›da belirtilen 6 ana küme alt›nda toplanan öneriler incelenmifl ver her
grubun alt›nda ç›kan öneriler frekans s›kl›klar› gözönüne al›narak afla¤›daki sonuçlar elde edilmifltir;

1. ‹mar Kanunu ve yönetmeliklerin kurumlarca farkl› yorumlanmas›na iliflkin yorumlar
aras›nda en s›k karfl›lafl›lan öneriler;
• Yönetmeliklerin çok s›k de¤iflmemesi, de¤iflimin bir süreç sonunda gerçekleflmesi, yönetmeliklerin
daha aç›klay›c› hale getirilmesi için çizimlerle desteklenmesi, kanun yap›c›lar›n›n yoruma aç›k
olmayacak flekilde düzenlemeler yapmalar›,
• Mimari projelerin hayata geçirilmesi aflamalar›nda imar mevzuat›n›n (yönetmeliklerinin) daha iyi
incelenip yorumsuz hale getirilmesi, netlefltirilmesi, yerel yönetimler taraf›ndan sadelefltirilerek tekrar
yap›land›r›lmas›, yönetmeliklerin uygulanmadan önce pilot çal›flmalar›n›n yap›lmas› ve gereken
e¤itimlerin (hem yönetmelikleri uygulayanlara, hem de etkilenenlere) sa¤lanmas›,
• Yönetmeliklerin de¤iflen flartlara göre uygun flekilde güncellenmesi,
• Yap›laflmayla ilgili kanunlar, yönetmelikler bir bütün halinde ve birbiriyle uyumlu hale getirilerek tek
bir mevzuat olarak toparlanmas›, bir tek yap›laflma mevzuat› olmas›
konusundaki önerilerdir.

2. Mimari projenin hayata geçirilmesi aflamalar›nda kurumlarda yaflanan teknik eleman ve
süreç ile ilgili aksakl›klar ile ilgili öneriler;
• Denetimdeki kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili olarak teknik yönden sürekli e¤itilmesi,
• Belediyelerde çal›flan teknik elemanlar›n (mimar, mühendis, flehir planc›s›, tekniker) e¤itimli ve
tecrübeli olmas›, belli aral›klarla sürekli mesleki geliflim programlar›na devam etmeleri,
• Yap› denetim flirketlerindeki proje denetçisi elemanlar›n mutlaka mesleklerinde tecrübeli,
yönetmeliklere vak›f olmas› ayn› zamanda Oda taraf›ndan zaman zaman e¤itime al›nmas›,
• ‹mar kanunu ve yönetmeliklerin haz›rlanmas›nda mimarlar›n daha etkin görev almas›n›n sa¤lanmas›,
• Kanun ve yönetmelik koyucular yerel yöneticiler ve kamu görevlilerinin serbest piyasa tecrübesi
edinmeleri, serbest piyasa koflullar›ndan haberdar olmalar›,
• Yerel yöneticiler ve kamu görevlilerinin de serbest çal›flan mimarlar gibi SMG e¤itimine tabi tutulmas›,
konusundaki önerilerdir.
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3. Yerel yöneticilerin ve kamu görevlilerinin imar yönetmelikleriyle ilgili uygulamalar›ndan
kaynaklanan bürokratik engellere yönelik öneriler;
• Ruhsatland›rma sürecinin s›n›rland›r›lmas›, h›zland›r›lmas› (yerel yönetimlerce),
• Koruma Kurullar›’n›n daha verimli çal›flmas›,
• Belediyeye verilen ruhsat aflamas›ndaki projeler incelendikten sonra, proje üzerindeki eksiklerin,
yaz›l› olarak müelliflere verilmesi, böylece proje onay sürelerinin k›salt›lmas›.
• Mimari projenin hayata geçirilmesi aflamalar›nda kurumlarda yaflanan sürecin k›salt›l›p, mevzuat›n
azalt›lmas› için Odalar›n gerekli kamuoyu oluflturma çal›flmalar›n› planl› flekilde yapmalar›, verimlilik
art›r›c› çal›flmalar› yapmas› ve desteklemesi,
• Ruhsat almak için haz›rlanan dosyada evrak say›s›n›n azalt›lmas›. Mimar›n evrak takipçisi
durumundan kurtar›lmas›,
• Mimari projenin çok uzun bir süreçten geçmesini önlemek için tüm birimlerin birbirlerini takip eden
süreç içinde iletiflim a¤› içinde olmas›,
• Belediyelerde (proje görüflmeleri için) görüflme saatleri d›fl›nda nöbetçi memur bulundurulmas›na
yönelik önerilerdir.

4. Yönetmelik de¤iflikli¤i veya meslek prati¤i konusunda Oda ve mimar iflbirli¤ini
destekleyici öneriler;
• ‹fllemlerin flekli, gerekli evraklar ve ücret bilgileri Tapu Kadastro ‹fllem Rehberi gibi, belediyelerin
mutabakat sa¤lad›¤› bir listeye dönüfltürülmesi. Buna ra¤men kurum ve kurulufllar›n yasa ve yönetmelik
d›fl› keyfi uygulamalar›na karfl› mimar›n talebiyle ilgili kurum ve kurulufla Mimarlar Odas›’n›n yapt›r›m
uygulamas› ve/veya düzeltme için ikna/kamuoyu oluflturma çal›flmalar›n›n yap›lmas›,
• ‹mar Kanunu ve yönetmelikleri konusunda, ruhsat veren kurum (belediye imar iflleri) ile projeyi
denetleyen Mimarlar Odas› aras›nda, sorunlar ve çözümleri konusunda ortak bir koordinasyon
sa¤lanmas›,
• Ruhsat mercileri ile Oda yönetimlerinin her de¤ifliklikte karfl›l›kl› görüflmeler yapmas› sa¤lanarak
üyelerin do¤ru ve zaman›nda bilgilendirilmesi,
• Belediye Meclis Kararlar›nda, Mimarlar Odas›’n›n müdahil olma f›rsat› verilmesi, Belediyelerde
mimari projelerin denetlenmesini mimar ünvan›na sahip bir bireyin gerçeklefltirmesine
yönelik önerilerdir.

5. Yönetmeliklerin ve projelerin ça¤dafl normlara uygun olarak güncellenmesi bilgi
paylafl›m›na yönelik öneriler;
• Yönetmeliklerle ilgili kurumlar aras› yap›lan (uygulama sorunlar› ile ilgili) yaz›flmalar›n Oda’n›n
internet sayfas›nda yay›nlanmas› ve bu flekilde süreçlerin üyeler için fleffafl›¤›n›n sa¤lanmas›,
• Yönetmelik de¤iflikliklerinin Oda taraf›ndan sürekli internet ortam›nda güncellenmesi,
4

2008 KUfiADASI DANIfiMA KURULU DE⁄ERLEND‹RME RAPORU

• Yönetmeliklerdeki de¤iflikliklerin e-mail yolu ile tüm mimarlara gönderilmesi (serbest ya da kamu),
• Mevzuat ile ilgili her de¤iflikli¤in örnek uygulamalar ile üyelere aktar›lmas›, bilgilerin güncellenmesi,
• Yönetmelik de¤iflikliklerinin etkin haberleflme araçlar›yla bildirilmesi. Mimarlar Odas› taraf›ndan
ça¤dafl normlara uygun ‹mar Kanunu ve yönetmeli¤i çal›flmas›n›n yap›lmas› ve bu çal›flman›n Genel
Merkez taraf›ndan Bakanl›¤a iletilmesi do¤rultusunda gerekli çal›flman›n yap›lmas›,
• Belediyelerin web sayfalar›nda imar uygulama flekillerinin ve ilgili yönetmeliklerin yay›nlanmas›na
yönelik önerilerdir.

6. E¤itim, ifllem ve evrak ücretleri ile ilgili öneriler;
• Oda mesleki denetim bedellerinin yüksek olmas› ve bunun indirilmesi ya da yeniden gözden geçirilmesine yönelik öneridir.

1.Oturumda öneri say›lar›n›n konulara göre da¤›l›m›:

ÖNER‹
ÖNCEL‹K
SIRASI
1

ÖNER‹ GRUPLARI

KONUYLA
‹LG‹L‹ ÖNER‹
SAYISI

KATILIM
‹Ç‹NDEK‹
A⁄IRLI⁄I

‹mar Kanunu ve yönetmeliklerin kurumlarca
farkl› yorumlanmas›

71

36%

2

Mimari projenin hayata geçirilmesi aflamalar›nda
kurumlarda yaflanan teknik eleman ve süreç ile ilgili aksakl›klar

50

25%

3

Yerel yöneticilerin ve kamu görevlilerinin imar
yönetmelikleriyle ilgili uygulamalar›ndan kaynaklanan
bürokratik engeller

21

11%

4

Yönetmelik de¤iflikli¤i veya meslek prati¤i konusunda
Oda ve mimar ifl birli¤i

21

11%

5

Yönetmeliklerin ve projelerin ça¤dafl normlara uygun
olarak güncellenmesi ve bilgi paylafl›m›

17

8%

6

E¤itim, ifllem ve evrak ücretleri

4

2%

7

Di¤er

15

7%

199

100

TOPLAM
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SONUÇ: Yönetmelik ve mevzuatlar›n daha etkin ve verimli bir meslek prati¤ine uygun olarak sadelefltirilmesi ve güncellenmesi, ruhsat alma süreçlerindeki sürenin k›salt›lmas›, uygulamada eflgüdümün
sa¤lanmas› ve mevzuat›n yoruma aç›k olmadan net flekilde gelifltirilmesi, süreçteki tüm taraflar›n sürekli e¤itimi ve birbirlerini anlamalar› için gerekli koordinasyon ve iletiflim ortamlar›n›n sa¤lanmas› fleklinde
önerilerin yo¤unlaflt›¤› analiz edilebilir. Oda karar organlar›n›n orta ve uzun vadede bu konularda
uygun strateji ve planlar› gelifltirmesi ve uygulamas› meslek prati¤inin niteli¤ini art›rmada önemli faydalar sa¤layacakt›r.

2. Mimarl›k Hizmetlerinin Bedellendirilmesi ve Bedellerin Denetlenmesine ‹liflkin Sorunlar:
2008 Kufladas› Dan›flma Kurulu çal›fltay›nda 2007’de yap›lan Dan›flma Kurulu’nda belirlenen temel
problem alanlar›nda fikir al›flverifli ortam› yaratmak ve olas› çözüm önerilerinin belirlenmesi
amaçlanm›flt›r. Üzerinde çal›fl›lmas› planlanan öncelikli alanlar afla¤›da belirtilmifltir:
1. Mimarl›k hizmet bedellerinin saptanmas›, mimarl›k hizmetlerine iliflkin bedellere uyulmamas›,
2. Mesleki denetim bedelleri,
3. Faturan›n Oda taraf›ndan denetlenmesi,
4. KDV oran›.

2. Oturumda çal›fltaya kat›lan üye say›s› ve oluflturulan önerilerin say›s› afla¤›dad›r:
Çal›fltaya Kat›lan Say›s› : 234 üye
Form Dolduran Say›s› : 182 form
Yaz›lm›fl Öneri Say›s›

: 528 öneri

Dan›flma Kurulu üyelerinin bu konuda gösterdikleri çaba ve enerji Oda Yönetimi için kayda de¤er
katk›lar ve öneriler gelifltirilmesini sa¤lam›flt›r. Çal›fltayda ayn› zamanda üyeler aras› iletiflimin geliflti¤i,
meslek prati¤i ile ilgili önemli paylafl›mlar›n üyeler aras›nda gerçekleflti¤i gözlenmifltir.
Yukar›da belirlenen öncelikli konularla ilgili genel bilgilendirmeler ve grup çal›flmalar› sonuçlar› Dan›flma
Kurulu sonras›nda oluflturulan komisyon taraf›ndan detayl› olarak de¤erlendirilmifl ve afla¤›daki sonuçlar
Dan›flma Kurulu’nun öncelikli önerileri olarak özetlenmifltir. Dan›flma Kurulu üyelerince gelifltirilen ve
öncelik s›ras›na sokulan bu öneriler Oda’n›n yetkili organlar›n›n alacaklar› kararlarda önemli katk›lar
sa¤layabilir.
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Mimarl›k Hizmetleri Bedelleri ve Mesleki Denetim Hakk›nda Öneriler
Bu konuyla ilgili Dan›flma Kurulu taraf›ndan gelifltirilen öneriler frekans ve pareto analizi yap›larak
de¤erlendirilmifl ve öncelik s›ras›na konmufltur. Bu çerçevede Dan›flma Kurulumuzun ortak çal›flmas›nda
gelifltirilen öneriler ve öncelik s›ralamas› afla¤›daki gibidir. Bu veriler konu ile ilgili uygulamalarda karar
verme aflamas›nda önemli bir destek olarak fayda sa¤layabilir.
Frekans ve Pareto analizi ile önerilerin öncelikli olarak s›ralanm›fl durumlar›:

ÖNER‹
ÖNCEL‹K
SIRASI

ÖNER‹N‹N ÖZÜ

KATILIM ÖNER‹LER‹N
ÖNER‹ ‹Ç‹NDEK‹ ‹Ç‹NDEK‹
SAYISI A⁄IRLI⁄I A⁄IRLI⁄I

1

K.D.V. oranlar›n›n düflürülmesi için çal›flmalar yap›ls›n.

57

31,32%

10,75%

2

Mesleki denetim bedelleri düflürülsün.

53

29,12%

10,00%

3

Fatura denetimi güncel haliyle devam etsin.

39

21,43%

7,36%

4

Kademeli fatura denetimi yap›ls›n.

37

20,33%

6,98%

5

Mimarlar Odas› fatura denetimi yapmas›n.

31

17,03%

5,85%

6

Proje ücretlerinin banka yolu ile tahsil edilmesi sa¤lans›n.
M.O.'nca ödemeler denetlensin.

31

17,03%

5,85%

7

Serbest mimarl›k hizmet bedelleri düflürülsün.

27

14,84%

5,09%

8

Proje denetim kalitesinin art›r›lmas› için çal›flmalar yap›ls›n.

18

9,89%

3,40%

9

Faturalar koçanlar›yla birlikte denetlensin.

16

8,79%

3,02%

10

Proje hizmeti vergi dilimlerinin düzenlenmesi için çal›flmalar
yap›ls›n. (5846 S. K. çerçevesinde)

15

8,24%

2,83%

11

Denetlenen faturalar Maliye'ye verilsin.

14

7,69%

2,64%

12

Fatura denetiminin ülke genelinde ayn› flekilde uygulanmas›
sa¤lans›n.

14

7,69%

2,64%

13

Meslek eti¤inin gelifltirilmesi için çal›flma yap›ls›n.

13

7,14%

2,45%

14

Mesleki denetim bedelleri güncel haliyle devam etmeli.

13

7,14%

2,45%

15

Fatura denetimi y›l sonunda tüm ifller üzerinden yap›ls›n
(veya KDV beyannamesine bak›ls›n); B.T.B. verilmesi
için ön flart olsun.

12

6,59%

2,26%

16

Fatura denetimi yap›ls›n; fatura miktar› denetlenmesin.

10

5,49%

1,89%

17

Mesleki denetim bedelleri proje alanlar› ile orant›l› hale getirilsin.

9

4,95%

1,70%

18

Proje niteli¤inin yükseltilmesi için çal›flmalar yap›ls›n.

8

4,40%

1,51%
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ÖNER‹
ÖNCEL‹K
SIRASI

ÖNER‹N‹N ÖZÜ

KATILIM ÖNER‹LER‹N
ÖNER‹ ‹Ç‹NDEK‹ ‹Ç‹NDEK‹
SAYISI A⁄IRLI⁄I A⁄IRLI⁄I

19

Mesleki denetim bedellerinde bölge katsay›s› uygulans›n.

6

3,30%

1,13%

20

T.U.S.lar›n sicilleri için binan›n bitti¤i veya inflaat›n
durdu¤u, M.O.'nca tespit edilsin.

5

2,75%

0,94%

21

Asg.Ücr.tarifesinin uygulanmas›n›n sa¤las›n.
Uygulamayanlar için cezai yapt›r›mlar getirilsin.

5

2,75%

0,94%

22

‹mzac› mimarlar deflifre edilsin.

5

2,75%

0,94%

23

Mesleki ücret tarifesi kald›r›ls›n.

4

2,20%

0,75%

24

Fatura denetiminde di¤er meslek odalar› ile iflbirli¤i yap›ls›n.

4

2,20%

0,75%

25

Serbest mimarl›k hizmet bedellerinde dengesizlikler giderilsin.

4

2,20%

0,75%

26

Faturalar aç›k kesilebilsin.

4

2,20%

0,75%

27

SMG hizmet kalitesinin art›r›lmas› için çal›flmalar yap›ls›n.

3

1,65%

0,57%

28

Yap› s›n›f› tan›mlar›n›n düzeltilmesi için çal›flmalar yap›ls›n.

3

1,65%

0,57%

29

Proje denetiminde adaletli davran›ls›n.

3

1,65%

0,57%

30

Serbest mimarl›k hizmet bedelleri düflürülmesin.

3

1,65%

0,57%

31

Mimarl›k bürolar› istihdam, program lisans›, teknik altyap›
aç›s›ndan incelenerek tescillenmelidir.

3

1,65%

0,57%

32

Mimarlar Odas› ifl da¤›t›m› yaps›n.

3

1,65%

0,57%

33

T.U.S. Denetimin bedeli al›nmas›n.

3

1,65%

0,57%

34

Serbest Mimarl›k Hizmet Bedeli formülü yeniden haz›rlanmal›.

3

1,65%

0,57%

35

Mesl. Uyg. So.'nun denetimi yap›lmad›¤›ndan,
M.U.S. üzerinden mesl.de. bedeli al›nmas›n.

2

1,10%

0,38%

36

Mimarlar Odas›, mimar ile iflveren aras›ndaki sözleflmeyi almas›n.

2

1,10%

0,38%

37

‹flin yap›ld›¤› bölgedeki mimara mesleki rekabette avantaj sa¤lans›n.

2

1,10%

0,38%

38

Mimarlar Odas› taraf›ndan M.U.S. denetimi yap›ls›n.

2

1,10%

0,38%

39

T.U.S. bedelleri yükseltilsin.

2

1,10%

0,38%

40

Maliyenin K.D.V. denetimini Asg.Hzm. firt. göre
yapmas›n› sa¤layan mevzuat de¤ifltirilsin.

2

1,10%

0,38%

41

Tüzel kiflilerin proje hizmeti vermemesi; bu hizmetin
gerçek kiflilerin serbest meslek makbuzu ile vermesi sa¤lans›n

2

1,10%

0,38%

Yerel yönetimlerin BTB ve SDB aramas› sa¤lanmal›d›r.

2

1,10%

0,38%

42
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ÖNER‹
ÖNCEL‹K
SIRASI

ÖNER‹N‹N ÖZÜ

KATILIM ÖNER‹LER‹N
ÖNER‹ ‹Ç‹NDEK‹ ‹Ç‹NDEK‹
SAYISI A⁄IRLI⁄I A⁄IRLI⁄I

43

Proje hizmeti için her mimara y›ll›k kota uygulamas› yap›ls›n.
(T.U.S. Gibi)

2

1,10%

0,38%

44

Tüm proje denetimleri için tek belge bedeli al›ns›n.

2

1,10%

0,38%

45

Mesleki denetimden bedel al›nmas›n.

2

1,10%

0,38%

46

Mimarlar Odas› taraf›ndan T.U.S. denetimi yap›ls›n.

2

1,10%

0,38%

47

fiantiye flefli¤i bedelinin bankaya yat›r›ld›¤›
M.O. taraf›ndan denetlenmeli.

2

1,10%

0,38%

48

T.U.S. faturalar› kademeli olarak denetlensin.

1

0,55%

0,19%

49

Mesleki denetim bedelleri art›r›ls›n.

1

0,55%

0,19%

50

Mimarlar Odas›'na fazla proje getiren
bürolar özellikle denetlensin.

1

0,55%

0,19%

51

Sözleflme denetimi s›k›laflt›r›ls›n.

1

0,55%

0,19%

52

Banka yolu ile tahsi edilen proje bedelinin %25'i y›l
sonunda BTB alm›fl bürolara da¤›t›ls›n.

1

0,55%

0,19%

53

M.O. Proje bedellerini nakit olarak tahsil etsin.
Vergi Dai. ‹le iliflkinerek vergi kesintisini yaps›n;
bakiye mimara verilsin.

1

0,55%

0,19%

54

fiantiye flefli¤i tan›t›m belgesi harc› düflürülsün.

1

0,55%

0,19%

55

Bölge katsay›s› kald›r›ls›n.

1

0,55%

0,19%

56

T.U.S. limiti artt›r›ls›n.

1

0,55%

0,19%

57

Asgari Proje Bedelleri Tablosunun ismi "Mesleki Denetim
Bedelinin Hesaplanmas›na Esas Ücret Tablosu" yap›ls›n.

1

0,55%

0,19%

58

T.U.S. Mesleki denetim bedeli de kademeli düzenlenerek
maktu bedeller haline getirilsin.

1

0,55%

0,19%

59

Serbest Mimarl›k hizmet bedelleri Serbest Çal›flan Mimarlar
komisyonunca belirlensin.

1

0,55%

0,19%

60

fiantiye flefleri Oda taraf›ndan yeni mezunlar
aras›ndan s›rayla atans›n.

1

0,55%

0,19%

61

Proje tip sözleflmesi yeniden haz›rlans›n. Ayr›ca sözleflme
yap›m›nda hukuk dan›flmanl›¤› sa¤lans›n.

1

0,55%

0,19%

Mimarlar›n, mimari proje d›fl›nda hiçbir projenin
yüklenicisi olmamal›d›r.

1

0,55%

0,19%

62
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ÖNER‹
ÖNCEL‹K
SIRASI

ÖNER‹N‹N ÖZÜ

KATILIM ÖNER‹LER‹N
ÖNER‹ ‹Ç‹NDEK‹ ‹Ç‹NDEK‹
SAYISI A⁄IRLI⁄I A⁄IRLI⁄I

63

Bölge katsay›s›lar› düflürülmesi yönünde yeniden düzenlensin.

1

0,55%

0,19%

64

BTB sahibi mimarlardan tan›t›m belgesi bedeli al›nmas›n.

1

0,55%

0,19%

65

Bölge katsay›s›lar› yükseltilmesi yönünde yeniden düzenlensin.

1

0,55%

0,19%

66

Asgari ücret tarifesi Resmi Gazetede yay›nlans›n.

1

0,55%

0,19%

67

Hizmet bedellerinin alt›nda ifl alanlar teflhir edilsin.

1

0,55%

0,19%

68

Mimarlar Odas› kurumlarla mimar aras›nda kolaylaflt›r›c›
ve uzlaflt›r›c› ifllev üstlenmelidir.

1

0,55%

0,19%

69

Mesleki Denetim Bedelini denetimi isteyen kurum
(M.O. ve/veya belediye) ödesin.

1

0,55%

0,19%

Mesleki Denetim Bedelleri fiubelerde kals›n;
merkeze göderilmesin.

1

0,55%

0,19%

71

Serbest Mimarl›k Hizmet bedelleri Genel Kurulda
seçilecek komisyonla belirlenmeli.

1

0,55%

0,19%

72

Mesleki Denetim Bedelleri s›k kademeli maktu olmal›.

1

0,55%

0,19%

73

Fatura denetiminin yap›lmas› veya yap›lmamas›na
BTB sahibi yerel mimarlar karar versin.

1

0,55%

0,19%

70
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Bu tablodan anlafl›laca¤› üzere Dan›flma Kurulu üyelerinin öncelikli olarak önerdikleri konular aras›nda
KDV oran›n›n ve mesleki denetim bedellerinin düflürülürken fatura denetiminin mevcut haliyle devam
etmesi oldu¤u görülebilir. Bunun yan›nda Fatura denetiminin usulüyle ilgili önerilerinde öncelikler aras›nda s›raland›¤› gözlenebilir. Bunlar aras›nda kademeli fatura ve koçanla fatura denetimi gibi önerilerin yan›s›ra, denetimin Maliye taraf›ndan yap›lmas› önerileri de yer alm›flt›r. Serbest mimarl›k hizmet bedellerinin düflürülmesi de bir grup Dan›flma Kurulu üyesince öncelikli olarak önerilmifltir. Öneriler aras›nda meslek eti¤inin gelifltirilmesi için çal›flmalar yap›lmas› da vurgulanm›flt›r.

Mesleki Denetim Bedelleri
Mesleki denetim bedeli ile ilgili olarak yap›lan frekans analizinde Dan›flma Kurulu üyelerinin görüfllerinin
afla¤›daki gibi flekillendi¤i görülmektedir.
ÖNER‹
Mesleki
Mesleki
Mesleki
Mesleki

KATILIM (%)
denetim
denetim
denetim
denetim

bedelleri uygundur
bedeli ile ilgili di¤er öneriler
bedelleri düflürülsün
bedelleri hakk›nda görüfl bildirmeyenler

7.14
16.48
29.12
47.26
%100

Mesleki denetim bedelleri hakk›nda görüfl bildirmeyen Dan›flma Kurulu üyeleri d›fl›nda bir grup üyenin
mesleki denetim bedellerinin düflürülmesi konusunda öneriler gelifltirdi¤ini ve di¤er bir grup üyenin de
mesleki denetim bedelinin al›nmas›yle ilgili usül konusunda öneriler gelifltirdi¤i görülmektedir. Bu öneriler aras›nda önceli¤i mesleki denetim bedellerinin proje alanlar›yla orant›l› olmas› ve bölge katsay›s›
uygulanmas› yer almaktad›r.

Faturan›n Oda Taraf›ndan Denetlenmesi
Faturan›n Oda taraf›ndan denetlenmesi konusunda Dan›flma Kurulu üyelerinin görüflleri frekans analizi
ile irdelendi¤inde afla¤›daki tablo ortaya ç›kmaktad›r:
ÖNER‹
Fatura denetim ile ilgili di¤er öneriler
Fatura denetim ile ilgili görüfl bildirmeyenler
Fatura denetimi yap›lmas›n
Fatura denetimi yap›lmas› devam etsin

KATILIM (%)
6.0
12.6
17.0
64.4
%100

Fatura denetimi ile ilgili Dan›flma Kurulu üyelerinin önemli bir k›sm›n›n denetimlerin devam etmesini
önerdi¤i aç›kca izlenmektedir. Çal›fltay sürecinde fatura denetiminin usulüyle ilgili çeflitli öneriler
kat›l›mc›lar taraf›ndan gelifltirilmifltir. Bunlar aras›nda yap›lan analizlere gore öncelik s›ras› ile flu önerilerin
gelifltirildi¤i belirlenmifltir:
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1.
2.
3.
4.
5.

Kademeli fatura denetiminin yap›lmas›,
Proje ücretlerinin banka yoluyla tahsisinin sa¤lanmas› ve Oda taraf›ndan denetlenmesi,
Faturalar›n koçanlar›yla birlikte denetlenmesi,
Denetlenen faturalar›n Maliyeye iletilmesi,
Fatura denetiminin y›l sonu tüm ifller üzerinden yap›lmas›

KDV Oran›
2007 Dan›flma Kurulu çal›fltay›nda önemli bir sorun alan› olarak belirlenen KDV oranlar› ayn› flekilde
2008 Dan›flma Kurulu üyelerince de önemli bir alan olarak belirlenmifltir. Dan›flma Kurulu kat›l›mc›lar›n›n
önerileri incelendi¤inde önemli bir bölüm üyenin KDV oranlar›n› yüksek buldu¤unu ve bu oranlar›n
düflürülmesi için Odan›n çal›flma yapmas›n› önerdi¤ini görebiliriz. Bu çerçeve Odan›n ‹cra kurullar›na
bu önerinin öncelikli olarak iletilerek de¤erlendirilmesi önemli görülmüfltür. Bu konuda sonuca odakl›
(KDV oran›n›n düflürülmesi) eylem planlar› Dan›flma Kurulu’nca önemle ve öncelikle tavsiye edildi¤i
yorumlanabilir.

Sonuç:
Mesleki denetim bedellerinin ve KDV oranlar›n›n düflürülmesi, fatura denetimin devam› gibi önerileri
Dan›flma Kurulu üyelerinin önemli bir bölümünün destekledi¤ini bununla beraber uygulama için çeflitli
önerilerin gelifltirildi¤i analiz edilmifltir. Gelifltirilen önerilerin önemli bir bölümünün etik ve mevcut yasa
ve mevzuata uygun oldu¤u bulgusu da önemli bir göstergedir. Meslek prati¤inin daha sa¤l›kl›
zeminlere tafl›nmas› için oluflturulan önerilerin öncelik s›ralamalar›na göre de¤erlendirilmeleri önemlidir.
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3. Sürekli Mesleki Geliflim Sürecine ‹liflkin Sorunlar;
• Üniversitelerde verilen mimarl›k e¤itiminin yetersizli¤i, yeni mezunlara staj zorunlulu¤u,
• ‹nternet üzerinden e¤itim olanaklar›n›n sa¤lanmas›,
• Mesleki deneyim ve üretimin kredilendirilme koflullar› içinde de¤erlendirilmesi,
• E¤itimlerin çeflitlenmesi,
• Tüm üyeleri kapsamas›,
• SMG bedellerinin de¤erlendirilmesi,
• SMG’nin büro tescil belgesi için ön koflul olmas›.

Öneriler çerçevesinde 3. oturumda çal›fl›lmas› planlanan öncelikli alanlar afla¤›daki gibi s›n›fland›r›lm›flt›r:
1. Üniversitelerde verilen mimarl›k e¤itiminin yetersizli¤i, yeni mezunlara staj zorunlulu¤u,
2. ‹nternet üzerinden e¤itim olanaklar›n›n sa¤lanmas›,
3. Mesleki deneyim ve üretimin kredilendirilme koflullar› içinde de¤erlendirilmesi ve SMG’nin büro
tescil belgesi için ön koflul olmas›,
4. E¤itimlerin çeflitlenmesi, gelifltirilmesi tüm üyeleri kapsamas›,
5. SMG bedellerinin de¤erlendirilmesi,
Çal›fltayda yap›lan 3. oturum sonucunda toplam öneri say›s› ve s›n›fland›rma sonucu ortaya ç›kan
öneri gruplar› say›s›, de¤erlendirilen mimar gruplar› say›s› afla¤›da belirtilmifltir:

Oturum numaras›

: 3. oturum

De¤erlendirilmeye al›nan mimar grubu say›s›

: 47 grup

S›n›fland›r›lm›fl Öneri Grubu say›s›

: 5 ana öneri

Toplam Yaz›lm›fl Öneri Say›s›

: 184 öneri

Yöntem:
Çal›fltay›n 3. Oturumunda oluflturulan 47 grup geliflim/çözüm önerileri üretmek üzere yukar›daki konularda ortak çal›flma yapm›fllard›r. Bu çal›flmalar›n sonucunda ç›kan öneriler de frekans analizi yap›larak
afla¤›da verilmifltir.

Sonuçlar:
Yap›lan inceleme sonucunda yukar›da belirtilen 6 ana grup alt›nda toplanan öneriler incelenmifl ver her
grubun alt›nda ç›kan öneriler frekans s›kl›klar› göz önüne al›narak afla¤›daki sonuçlar elde edilmifltir
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1. Mesleki deneyim ve üretimin kredilendirilme koflullar› içinde de¤erlendirilmesi ve SMG’nin
büro tescil belgesi için ön koflul olmas› ile ilgili öneriler,
• SMG büro tescil belgesi için ön koflul olmamas›,
• SMG nin zorunlu olarak devam etmesi ve tüm üyeleri kapsamas›,
• Güncel mimarl›k ortam›nda tart›fl›lan konular›n (yönetmeliklerden kaynaklanan güncel sorunlar
s›¤›nak ve bodrum vs gibi) teknik bilginin geliflmesini gerektiren konular›n SMG e¤itim konular› ile
paralelli¤inin sa¤lanmas›,
• Seminerlerin Temsilciliklerde de gerçekleflebilmesi,
• Kamu çal›flanlar›n› da kapsamas›, SMG e¤itimleri için zorunluluk getirilmesi,
• Mesle¤i fiilen yapanlarla yapmayanlar için ayn› kredi oranlar›n›n olmamas›. Örne¤in 15 y›l
boyunca mimarl›k mesle¤ini yapan›n da, 1 y›ll›k bir yeni mimar›n da 15 kredi almamas›. Aranan
kredi oran›n›n y›lara göre azalt›lmas›,
• SMG e¤itimlerinin firmalar›n kendi tan›t›mlar› ve reklam amaçlar› do¤rultusunda olmas›n›n
engellenmesi. Ayr›ca bu e¤itimleri sunan kiflilerin daha dikkatli ve özenli seçilmesi,
• Konular›n slayt vs gibi örneklerin yan› s›ra somut örneklerle güçlendirilmesi ve uygulama
olanaklar›n›n yarat›lmas›na
yönelik önerilerdir.

2. Üniversitelerde verilen mimarl›k e¤itiminin yetersizli¤i, yeni mezunlara staj zorunlulu¤u ile
ilgili öneriler;
• Ö¤retim görevlilerinin donan›m›n›n art›r›lmas›, akademisyenlerle beraber çal›flan uygulama sürecinde
mimarlar›n okullarda çal›flmas›n›n sa¤lanmas›,
• Yeni mezunlara staj zorunlulu¤u olmas› ve resmi kurumlara da yeni mezunlara staj olana¤›
sa¤lamalar› için zorunluluk getirilmesi,
• Üniversitelerde mimarl›k e¤itiminde verilen standart dersler haricinde uygulama koflul ve flartlar›n›n
ö¤retilmesi. Resmi daire ve kurumlarda ifl yapabilmenin ö¤retilmesi,
• Yeni mezun mimarlar›n teori hariç di¤er prati¤e dayal› konularda kanun, yönetmelik, mevzuat,
konular›nda zorunlu e¤itime tabi olmas›,
• SMG e¤itimlerinin ehil kiflilerce yap›l›p s›navlar›n da gerekiyorsa akademik kiflilerce yap›lmas›.
• Yeni mezun mimara büro tescil belgesi verilmeden önce staj zorunlulu¤unun getirilmesi,
• Yeni mezun mimarlara belli bir piyasa tecrübesi olmadan BTB verilmemesi, mezuniyet sonras›
1-3 y›l staj zorunlulu¤u getirilmesi.
• Mimarl›k e¤itiminin 4 y›l›n sonunda 2 y›l daha uygulanmaya yönelik devam etmesi bu yetersizli¤i
giderilmesi.
• Mezun olduktan sonra da en az bir y›l ciddi staj e¤itimi al›nmas›. Avan proje ölçe¤inden daha
detayl› çal›flmalar yapt›r›lmas›,
na iliflkin önerilerdir.
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3. E¤itimlerin çeflitlenmesi, gelifltirilmesi tüm üyeleri kapsamamas› konusunda ilgili öneriler;
• Dan›flma Kurulu çal›fltaylar›n›n y›lda en az 4 kez yap›lmas›. Al›nan tavsiye kararlar›n›n uygulamaya
geçirilmesi konusunda hassasiyet ve bilgilendirme sa¤lanmas›,
• Oda’da baflka mühendis gruplar› ile ilgili dan›flma bilgilendirme toplant›lar›n›n yap›lmas›,
• ‹htisaslaflman›n olmas›,
• Mesleki deneyim ve üretimin kredilendirme koflullar› içinde kademeli olarak de¤erlendirilmesi. (20
y›ll›k deneyimli mimar için 5 – 8 kredi olabilir. Yeni mezun ile bir tutulmamas›)
• Sadece serbest çal›flanlar› de¤il tüm mimarlar› kapsayan e¤itim programlar› yap›lmas›,
• E¤itimlerin çeflitlenmesi; di¤er meslek gruplar›ndan (inflaat müh, makine müh. vb) da e¤itimler
verilmesi (güçlendirme, çelik proje çözümü vb). Malzeme, detay çözümlerinin analizleri ile ilgili
e¤itim yap›lmas›, ayr›ca akademik kadrolar›n yan› s›ra, uygulamac›lar›n da e¤itime aktif olarak
kat›lmas›,
na iliflkin önerilerdir.

4. SMG bedellerinin de¤erlendirilmesi konusunda ki öneriler;
• Ücretlerin düflürülmesi – kald›r›lmas›,
• Büro tescil belgelerinin, SMG e¤itimlerinin bedelsiz olmas› bunun için gerekirse BTB sahibi mimarlar›n
aidatlar›n›n yükseltilmesi,
• SMG etkinliklerinden al›nan ücretlerin, üyelerden de¤il Oda bütçesinden ya da sponsorlar taraf›ndan
karfl›lanmas› gibi önerilerdir.

5. ‹nternet üzerinden e¤itim olanaklar›n›n sa¤lanmas› ile ilgili öneriler;
• ‹nternet üzerinden e¤itim olanaklar› sa¤lanmas›, tüm üyelerin Oda’daki e¤itim ve etkinliklere
kat›labilmesi,
• Mimari çizim programlar›n›n çeflitlendirilerek süreklili¤inin sa¤lanmas›, internet üzerinden e¤itim
olanaklar›n›n desteklenmesi,
• ‹mar Kanunu ve uygulamay› yönlendiren, genelge, görüfller, tüzük vb gibi geliflmeler konusunda
üyelerin de¤iflim konusunda bilgilendirilmesi, internet sitesinin gelifltirilmesi (veri bankas›, kütüphane,
ders notlar›, ürünler, kredi bilgileri)’ne yönelik önerilerdir.
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ÖNER‹
ÖNCEL‹K
SIRASI
1

ÖNER‹ GRUPLARI

KONUYLA
‹LG‹L‹ ÖNER‹
SAYISI

KATILIM
‹Ç‹NDEK‹
A⁄IRLI⁄I

Mesleki deneyim ve üretimin kredilendirilme
koflullar› içinde de¤erlendirilmesi ve SMG’nin
büro tescil belgesi için ön koflul olmamas›

62

34%

2

Üniversitelerde verilen mimarl›k e¤itiminin yetersizli¤i,
yeni mezunlara staj zorunlulu¤u getirilmesi

52

28%

3

E¤itimlerin çeflitlenmesi, gelifltirilmesi, tüm üyeleri
kapsamas›

28

15%

4

SMG bedellerinin de¤erlendirilmesi

24

13%

5

‹nternet üzerinden e¤itim olanaklar›n›n sa¤lanmas›

18

10%

184

100

TOPLAM

3. Oturumda öneri say›lar›n›n konulara göre da¤›l›m›:
Sonuç:
SMG nin BTB için ön koflul olmas›, lisans e¤itimine entegre veya sonras›nda bir staj›n meslek prati¤i için
zorunlu hale getirilmesi, üniversitelerdeki e¤itime uygulaman›n da dahil edilmesi, e¤itimlerin çeflitlendirilmesi ve ehil kifliler taraf›ndan yürütülmesi, internet üzerinden e¤itim olanaklar›n›n oluflturulmas›, SMG
bedellerinin finans› konusunda çeflitli öneriler gelifltirilmifltir. SMG çal›flmalar›n›n devam›n›n ço¤unlukla
önerildi¤i, kredilendirme ve ücret konular›n›n üzerinde çal›fl›lmas› konusunda önerilerin gelifltirildi¤i analiz edilmektedir.
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