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SUNUfi

Kriz koflullar›n›n giderek artt›¤›, küresel ekonominin tafl›d›¤› riskler ve ya-
ratt›¤› kayg›lar nedeniyle gelece¤in daha çok sorguland›¤› bir dönemde,
mimar meslektafllar›m›z›n sorunlar› ve kayg›lar› da artmaktad›r.

Bu süreçte Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan ücretli ve iflsiz mimarla-
r›n çal›flma yaflam›nda karfl›laflt›¤› sorunlar›n saptanmas›, tan›m› ve çözüm
yollar›n›n tart›fl›lmas›, krizin çal›flanlara yans›mas›, sektörel ve bölgesel et-
kinliklerin incelenmesi, bir dizi atölye çal›flmas›n› da içerecek flekilde bir da-
n›flma kurulu organize edilmifltir.

Mimarlar Odas› çal›flmalar›n›n en genifl üye kat›l›m› ve katk›lar›yla zengin-
leflece¤i bilincinden hareketle Ücretli Çal›flan Mimarlar Dan›flma Kurulu ya-
p›lm›fl ve de¤erlendirme raporu haz›rlanm›flt›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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Tarih : 24 – 25 Ekim 2009 Cumartesi / Pazar

Otel : Korumar Otel / Kufladas›

Konuflmac› : Prof. Dr. Gönül Balk›r

Atölye Yürütücüsü : Doç. Dr. Murat Günayd›n

PROGRAM

24 Ekim 2009 Cumartesi

Saat 12.00 - 14.00 Ö¤le Yeme¤i ve Otele Yerleflme

Saat 14.00 – 16.00 Hukuksal Aç›dan Ücretli Çal›flan Mimarlar

Saat 16.00 – 16.30 Çay-Kahve Molas›

Saat 16.30 – 17.30 Atölye Çal›flmas›: Ücretli Çal›flan Mimarlar›n Sorunlar›

Saat 17.30 – 18.30 Vizyon Çal›flmas›

Saat 20.00 Akflam Yeme¤i

25 Ekim 2009 Pazar

Saat 10.00 – 10.20 Yap›lan Atölye Çal›flmas›n›n De¤erlendirilmesi

Saat 10.20 – 12.00 Atölye Çal›flmas›: Belirlenen Sorunlara ‹liflkin Çözüm Önerileri Sunulmas›  

Saat 12.00 – 13.30 Ö¤le Yeme¤i

Saat 14.00 Otelden Ayr›lma

2009 KUfiADASI DANIfiMA KURULU DE⁄ERLEND‹RME RAPORU
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2009 KUfiADASI DANIfiMA KURULU DE⁄ERLEND‹RME RAPORU

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ücretli çal›flan üyelerinin sorunlar›n›n ortaya konulmas› ve bu sorunlar›n çö-
züm yollar›na iliflkin öneriler gelifltirilmesi amac›yla 24–25 Ekim 2009 tarihinde Kufladas› Korumar
Otel’de bir Dan›flma Kurulu toplant›s› gerçeklefltirmifltir.

91 mimar›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen çal›fltay, Prof. Dr. Gönül Balk›r’›n “Ücretli Çal›flan Mimarlar›n Hu-
kuki Yap›s› ve Sorunlar›” konulu sunumu ile bafllad›. Gönül Balk›r öncelikle makro ölçekte yaflanan so-
runlara ve sonras›nda bireysel olarak yaflanan ifl güvenli¤i konular›n›n hukuki yap›s›na de¤indi. Var olan
ekonomik sistem ve bunun arac› olan hukuk sisteminin iflleyiflinden söz eden Balk›r, bu düzen içerisin-
de her fleyin metalaflt›r›ld›¤›n› aktard›. Do¤as› gere¤i özerklik ve özgürlük bar›nd›ran mimarl›k mesle¤i-
nin serbest çal›flmaya uygun oldu¤unu dile getiren Balk›r, var olan›n ekonomik yap› gere¤i ücretli çal›fl-
man›n zorunlu hale geldi¤ini vurgulad›. Küresel ekonomik düzenin sosyal haklar› kendi yarar›na yavafl
yavafl azaltmaya çal›flt›¤›na de¤inerek, bu düzen ile sosyal haklar aras›nda ters orant› oldu¤unu aç›kla-
d›. Balk›r’›n sunuflunda de¤indi¤i makro ölçekteki son konu ise emeklilerin yetersiz maafllar› sebebiyle
tekrar ifl yaflam›na geri dönemeye çal›flmalar› ve bu durumun iflsizlik oran›n› art›rmas›yd›. Ücretli çal›flan
mimarlar›n yasal haklar›na iliflkin yeterli bilgi sahibi olmad›klar›n› vurgulayan Balk›r, k›saca ücretli çal›flan-
lar›n hukuki haklar›n› özetledi. Üç tür ücretli mimar istihdam edildi¤ini bu statülerin, memur, sözleflme-
li çal›flan ve iflçi oldu¤unu aktaran Balk›r bu üç statünün çal›flma koflullar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verdi ve
kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlayarak sunumunu bitirdi.      

Çal›fltay›n ikinci oturumu, Murat Günayd›n’›n çal›fltay sürecine ve kullan›lacak yönteme iliflkin verdi¤i bil-
gilerle bafllad›. fiubemiz ve Genel Merkezin ücretli çal›flan ve iflsiz üyelerimize yönelik çal›flmalar›n›n ve
flubemizin son on y›l mezunlar› aras›nda gerçeklefltirmifl oldu¤u anketin kat›l›mc›lara aktar›lmas›n›n ar-
d›ndan atölye çal›flmas›na geçildi.

Atölye çal›flmas›; de¤iflik kesimlerden ve yafl gruplar›ndan ücretli çal›flan üyelerimizden oluflturulan 19
grup ile gerçekleflmifl, bu gruplar çal›flma yaflam›nda karfl›lafl›lan sorunlar› saptamak üzere çal›flma yü-
rütmüfl ve birer metin haz›rlam›flt›r. Sunulan bu metinler grup liderleri taraf›ndan gerçeklefltirilen bir son-
raki atölye çal›flmas›nda, oluflturulan 4 grup taraf›ndan tekrar de¤erlendirilmifl ve kritik edilerek sorunla-
ra iliflkin sonuç metinler elde edilmifltir. Kat›l›mc›lar taraf›ndan 89 farkl› sorun tespit edilmifltir

Çal›fltay›n ikinci gününde, 1. oturumda belirlenen 89 sorun Murat Günayd›n ve Gönül Balk›r eflli¤inde
de¤erlendirilmifl, sorunlar tek tek ele al›narak kat›l›mc›lar ile birlikte tart›fl›lm›flt›r.  Ayr›ca sorunlara “Mob-
bing uygulamas›” n›n eklenmesine karar verilmifltir.  Yap›lan de¤erlendirmelerin ard›ndan gerçekleflen
atölye çal›flmas›nda (2. Oturum)  gruplar kendi seçtikleri sorunlara çözüm önerileri sunmufltur. 

Çal›flma gruplar›n›n tüm önerileri dikkate al›n›p incelendi¤inde, 5–6 kiflilik 19 alt çal›flma grubunun ön-
celik vererek çözüm önerisi üretti¤i 28 sorunun di¤erlerinden daha fazla önemsendi¤i ve her birine en
az 2 öneride bulunuldu¤u görülmüfltür. 19 soruna gruplar›n sadece bir öneride bulundu¤u; di¤er so-
runlara ise‘hiç’ öneride bulunulmad›¤› tespit edilmifltir.

Düzenlenen oturum verimli ve etkin geçmifltir, kat›l›m oran› yüksek olan çal›fltayda uzun saatler boyun-
ca neredeyse kesintisiz süren oturum arac›l›¤›yla kat›l›mc›lar aktif olarak öneri gelifltirme ve fikir paylafl›-
m› konusunda önemli katk›lar sa¤lam›fllard›r.  Çal›fltayda yap›lan oturum sonucunda toplam öneri say›-
s› ve de¤erlendirilen mimar gruplar› say›s› afla¤›da belirtilmifltir: 

De¤erlendirme yapan çal›flma grubu say›s› : 19

S›n›fland›r›lm›fl sorun grubu say›s›     : 90

Toplam yaz›lm›fl öneri say›s› : 98
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Çal›flanlar›n ifl sözleflmesi olmaks›z›n çal›flt›r›lmas›.

Kurumlarda / özel iflyerlerinde ücretli çal›flan mimarlar›n Oda 
aidatlar›n›n kurumlar› veya iflvereni taraf›ndan ödenmemesi.

Al›nan ücretin alt›nda sigorta gösterilmesi.

Ücretlerin yetersiz olmas›.

Aktif çal›flma hayat› sona eren meslektafllar›n ihtiyaç sahibi olmas› 
durumunda ilgisiz b›rak›lmas›

Çal›flan›n ifl sözleflmesi ile ilgili olarak yaz›l› ve sözlü bilgilendirilmemesi.

Çal›flanlar›n hukuki haklar› konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalar›
nedeniyle haklar›n› alamamalar›.

Çal›flma Güvencesi Olmamas› Nedeniyle özlük haklar›n›n ve 
yasal güvencelerin kullan›lamamas›.

‹fl bulma s›k›nt›s›.

Mimarlar için asgari ücretin yasayla belirlenmemesi.

Yasa ve yönetmeliklere uzman yard›m› olmadan ulafl›lmas›n›n, 
anlafl›lmas›n›n ve yorumlanmas›n›n güç olmas›.

Baz› yerel yönetimlerde mimarlar›n bulunmamas›.

Kamu ve özel kesimde çal›flan mimarlar›n müelliflik haklar›n›n korunmamas›.

Mimarlar Odas›’n›n kamu ve özel kesimde ücretli çal›flanlar›n 
sorunlar›na iliflkin yeterince çal›flma yapmamas›.

Mimarlar›n sorunlar›na sahip ç›kacak siyasi irade d›fl›nda sendika olmamas›.

Mimarl›k meslek yasas›n›n bir türlü ç›kar›lmamas›.

Üniversitede döner sermaye kapsam›nda yap›lan ifllerde 
müellif olsun olmas›n çal›flanlar›n kazançlar›n›n maafllar›ndan düflürülmesi.

Yap› denetim sektöründe mimar›n denetledi¤i alan›n fazla olmas›.

Yap› denetim sisteminde mimar istihdam›n›n yetersiz olmas›.

Yeni mezun mimarlar›n meslek içi e¤itimleri konusunda olanaklar›n 
yetersiz olmas›. (örne¤in seminerlerin ücretli olmas›)

Çal›flanlar›n mesleki geliflimlerinin sa¤lanamamas›.

E¤itim kurumlar›ndaki terfilerde atama kriterlerinin sürekli zorlaflt›r›lmas›.
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Ekonomik kriz ortam›n›n ücretli çal›flan mimarlar aras›nda 
etik olmayan haks›z rekabete neden olmas›.

Farkl› Belediyelerde/kurumlarda Farkl› Ücret Politikalar›n›n ‹zlenmesi. 
(Örne¤in Sosyal Yard›m Tazminat›)

Görevde yükselme ve atamalarda kanunlara ayk›r› davran›lmas›.

Kamuda çal›flan mimarlar›n imza yetkisinin bulunmamas›.

Mimarlar›n sözleflme hükümlerine ayk›r› olarak çal›flt›r›lmas›.

Yasa ve yönetmeli¤in yorum fark›ndan kaynaklanan kar›fl›kl›klar.

Çal›flanlara eflit davran›lmamas›.

Çal›flanlar›n kiflisel geliflimlerine katk›da bulunulmamas›.

Çal›flma yasas›n›n çok detayl› olmas›na karfl›n yoruma aç›k boflluklar›n olmas›.
(örnek; zorunlu ücretsiz izin kulland›rma)

Hizmet içi e¤itimin verilmemesi.

Kamu çal›flanlar›n›n üzerinde siyasi ve resmi bask›n›n olmas›.

Kamu ve özel sektörde çal›flma ortamlar›n›n yetersiz, kalitesiz ve 
sa¤l›ks›z olmas›.

Kamuda ücret politikas›n›n yetersiz ve adaletsiz olmas›.

Kurumlar ve birimler aras› mesleki iletiflimin sa¤lanamamas›.

Mesleki sorumluluk sigortas›n›n olmamas›.

Mimarlar›n mesleki uzmanl›k alanlar› d›fl›ndaki çeflitli ifllerde 
çal›flmaya zorlanmalar›.

Mimarl›k mesle¤inin sayg›nl›¤›n›n korunamamas›.

Özellikle kamu sektöründe farkl› meslek gruplar›n›n alt›nda çal›flma zorunlulu¤u.

Sosyal güvence oluflturulmas› konusunda Oda’n›n etkisiz kalmas›.

Üniversitede doçent olana kadar sözleflmeli çal›fl›lmas› nedeni ile 
amirlerle olan kiflisel çat›flmalar›n ifl güvencesini tehlikeye sokmas›.

Üniversitede ücretli çal›flan mimarlar›n uygulama alan›na girmesinin 
afl›r› s›n›rland›r›lmas›.

Üniversitelerde çal›flan mimarlar›n sürekli olarak atama bask›s›na maru b›rak›lmas›
ve bunun yaratt›¤› motivasyon eksikli¤i, kadro verilmemesinden do¤an sorunlar.

Yeni mezun mimarlar›n vas›fs›z eleman olarak görülmesi.

Mobbing Uygulamas›
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SONUÇLAR
Yap›lan inceleme sonucunda yukar›da belirtilen 28 ana sorun alt›nda toplanan öneriler incelenmifl ve
her grubun alt›nda ç›kan öneriler vurgu s›kl›klar› göz önüne al›narak raporlanm›flt›r.  Çal›flma gruplar›
taraf›ndan gelifltirilen çözüm önerileri Dan›flma Kurulu’nun felsefesine uygun olarak alternatif ve de¤iflik
bak›fl aç›lar›n›n belgelenmesi ve raporlanmas› aç›s›ndan önemlidir.  Oda Yönetim Kurullar›’n›n gelifltire-
cekleri eylem planlar› için önemli bir veri ve öncelik s›ras› sunulmaktad›r.

Afla¤›da 90 sorun alan› içinden öncelikli olarak ortaya ç›kan 28 alan öncelik s›ras›na göre s›ralanm›flt›r.
Kutular›n sol köflesindeki numara sorun alan›n›n numaras›n› gösterirken kutunun sa¤ taraf›ndaki numa-
ralar ise bu soruna öneri getiren gruplar›n numaralar›n› belirtmektedir.  Gelifltirilen çözüm önerileri uy-
gun flekilde kümelenerek sunulmufltur.

• ‹fl sözleflmesi Oda taraf›ndan zorunlu tutulmal› ve Oda taraf›ndan denetlenmelidir.

• Ücretli çal›flan mimarlar›n ifle bafllama aflamas›nda ve sözleflmelerinin onay›nda ve bunun 
devam› olarak da SGK’na bildirilmelerinde Oda takipçi bir rol üstlenmelidir.

• Oda mimar çal›flt›rma için iflverenlere sözleflme yapma zorunlulu¤u getirmelidir. 
(Bakanl›¤a aktar›lmak kayd›yla)

• Oda taraf›ndan bu konuda yasal yapt›r›mlar›n oluflturulmas› sa¤lanmal› ve denetlenmelidir.

• Oda mesleki denetim uygulamas›nda oldu¤u gibi, iflveren ile çal›flan aras›nda ortak sözleflme 
yap›lmas›n› sa¤lamal›d›r.

• Oda’ya kay›t esnas›nda üyelere ifl sözleflmesi örne¤i verilmelidir. 

• Özellikle iflveren mimarsa, ücretli çal›flt›rd›¤› mimar›n sözleflmesini büro tescil belgesi al›rken 
beyan etme zorunlulu¤u getirilmeli, iki taraf›n da imzalad›¤› takip edilmelidir.

12

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Çal›flanlar›n ifl sözleflmesi olmaks›z›n çal›flt›r›lmas›.

1 3 6 15 16 20 22
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• Üye aidatlar›n›n son üç y›l›n›n al›nmas› geriye dönük ücretlerin affa tabi tutulmas›

• Çal›fl›lmayan süreler için Oda aidatlar› al›nmamal›d›r. Ayr›ca geriye dönük aidat ödemelerinde,
ait oldu¤u y›l›n aidat miktar› al›nmal›d›r.

• Oda aidatlar›n›n kamu kurumlar› ve iflveren taraf›ndan ödenmesi ve Oda üyeli¤inin 
zorunlu olmas› için çal›flma yap›lmal›d›r.

• Mimarlar Odas› aidatlar›n›n iflveren taraf›ndan ödenmesi için Oda’n›n iflverenlere yapt›r›m›
sa¤lamal›d›r.

• Kamu ve ücretli çal›flan mimarlar için Oda aidatlar› serbest çal›flan mimarlardan farkl› olarak 
belirlenmelidir.  

• Ücretli çal›flan mimar›n mesleki imza yetkisi yasa gere¤i iflveren taraf›ndan sat›n al›nm›fl 
kabul ediliyorsa, bu mesle¤in gere¤i olan Oda kay›t aidatlar›n›n ve meslek içi e¤itim 
ücretlerinin iflveren taraf›ndan ödenmesi zorunlulu¤u getirilmeli ya da indirime gidilmelidir.

47

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Oda aidatlar›, kurumlarda / özel iflyerlerinde ücretli çal›flan mimarlar›n 
Oda aidatlar›n›n kurumlar› veya iflvereni taraf›ndan ödenmemesi.

12 13 16 19 20 22

2

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Al›nan ücretin alt›nda sigorta gösterilmesi.

3 7 14 15 18

• Ücretli çal›flan mimarlar›n ifle bafllama aflamas›nda ve sözleflmelerinin onay›nda ve bunun 
devam› olarak da SGK’na bildirilmelerinde Oda takipçi bir rol üstlenmelidir.

• Ücretli çal›flan mimarlar›n ücretlerinin Oda’n›n belirledi¤i asgari ücret tarifesinin alt›nda 
olmamas› sa¤lanmal›d›r. Bunun için sosyal güvenlik kurumlar› ile koordineli çal›fl›larak gerekli 
düzenlemeler yap›lmal›d›r. (Örne¤in 1000 TL ücret alan çal›flan›n SSK pirimi 700 TL üzerinden
yat›r›l›yorsa, SSK’dan belge istenebilir ve bu ücret belirlenen tarifenin alt›nda oldu¤u için 
yapt›r›m uygulanabilir.)

• Düflük ücretlerin önüne geçilmesi için yasal mevzuat›n iyilefltirilmesinde ve yasal 
zorunluluklar›n getirilmesinde Oda daha aktif olmal›d›r.

• ‹flverenlerin de mimar oldu¤u düflünülürse, büro tescil belgesi verilebilmesi için çal›flan›n 
sigorta bordrosunun denetlenmesi konusunda yasal düzenlemeler yap›labilir.

• Bu çal›fltayda yap›lan çal›flman›n bir benzeri daha önce serbest mimarl›k yapan üyelerle 
gerçeklefltirilmiflti. Bu durum göz önüne al›n›rsa,  ücretli çal›flan mimarlar›n çeflitli sorunlar›, 
SGK, maafllarla ilgili sorunlar vb. serbest çal›flan mimarlarla yap›lan çal›flmalarda gündeme 
getirilip bu konularda bilgi aktar›labilir. Gerekirse yapt›r›m uygulanabilir. 
(Maafl ve SGK bildirimleriyle ilgili)
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• Maliye müfettiflleri y›lda birkaç kez Türkiye’deki mimarl›k ofislerini denetlerse, bu 
denetlemelerle birlikte düflük ücretler ve sigortas›z çal›flma problemi azalt›labilir.

• Kamudaki genel ücret politikalar› hakk›nda aktif giriflimde bulunulmal›, görüfl bildirilmelidir.

• Ücretli çal›flan mimarlar›n ücretlerinin Oda’n›n belirledi¤i asgari ücret tarifesinin alt›nda 
olmamas› sa¤lanmal›d›r. Bunun için sosyal güvenlik kurumlar› ile koordineli çal›fl›larak gerekli 
düzenlemeler yap›lmal›d›r. (Örne¤in 1000 TL ücret alan çal›flan›n SSK pirimi 700 TL üzerinden
yat›r›l›yorsa, SSK’dan belge istenebilir ve bu ücret belirlenen tarifenin alt›nda oldu¤u için 
yapt›r›m uygulanabilir.)

• Ücretli çal›flan mimarlar›n minimum ücret tarifeleri Oda taraf›ndan belirlenmeli ve konuyla 
ilgili kontroller yap›lmal›d›r.

• Düflük ücretlerin önüne geçilmesi için yasal mevzuat›n iyilefltirilmesi ve yasal zorunluluklar›n 
getirilmesine iliflkin Oda daha aktif çal›flmalar yapmal›d›r.

71

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Ücretlerin yetersiz olmas›.

2 3 7 12 14

1

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Aktif çal›flma hayat› sona eren meslektafllar›n ihtiyaç sahibi olmas› durumunda
ilgisiz b›rak›lmas›.

3 11 15 21

• ‹htiyaç sahibi olan meslektafllar›m›za gereken ilginin gösterilmesi ad›na bir “dayan›flma fonu” 
oluflturulmal›d›r.

• Mimarl›k Vakf›’n›n daha etkin çal›flmas›n›n sa¤lanmas› ve daha çok tan›t›lmas› gerekir.

• Yard›mlaflma ve dayan›flma anlam›nda bir komisyon kurulup, komisyon arac›l›¤›yla üyelere 
destek olunabilir.

• Bireysel emeklilik konusunda firmalar ile Mimarlar Odas› özel koflullar içeren anlaflmalar 
yapabilir.
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7

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Çal›flan›n ifl sözleflmesi ile ilgili olarak yaz›l› ve sözlü bilgilendirilmemesi.

8 18 19 20

11

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Çal›flanlar›n hukuki haklar› konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalar› nedeniyle
haklar›n› alamamalar›.

3 13 17 21

• Mimarlar Odas› taraf›ndan yeni mezunlara ifl sözleflmesi örne¤i verebilir.

• Bu çal›fltayda yap›lan çal›flman›n bir benzeri daha önce serbest mimarl›k yapan üyelerle 
gerçeklefltirilmiflti. Bu durum göz önüne al›n›rsa,  ücretli çal›flan mimarlar›n çeflitli sorunlar›, 
SGK, maafllarla ilgili sorunlar vb. serbest çal›flan mimarlarla yap›lan çal›flmalarda gündeme 
getirilip bu konularda bilgi aktar›labilir. Gerekirse yapt›r›m uygulanabilir. 
(Maafl ve SGK bildirimleriyle ilgili)

• Yeni mezun mimara Oda üyeli¤i verilirken hizmet sözleflmesi ile ilgili yaz›l› bilgi verilebilir.

• Odaya kay›t esnas›nda üyelere ifl sözleflmesi örne¤i verilebilir. 

• Mimarl›k e¤itiminde çal›flma dönemine yönelik olarak çal›flanlar›n haklar›n› ö¤renmesi 
hususunda meslek odas› e¤itim kurumlar›yla iflbirli¤i içinde olmal›d›r.

• Çal›flanlar›n hukuksal haklar›n› bilmemelerine yönelik olarak, internet üzerinden bilgilendirme 
yap›larak, soru – yan›t fleklinde bir hizmet verilebilir.

• Oda taraf›ndan mesleki haklar ve hukuksal konularda bilgilendirici seminerler düzenlenebilir.

• Mimarlar Odas›, çal›flma yasas›na iliflkin ve di¤er mesleki, hukuksal belgeleri kitapç›k fleklinde 
haz›rlayarak da¤›t›m›n› veya uygun bedelle sat›fl›n› yapmal›d›r.
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• Çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi ve özlük haklar› ile ilgili sorunlar›n çözümü için kanun 
de¤ifliklikleri yap›labilir, özel denetim elemanlar› vb. ile denetlenmesi sa¤lanabilir.

• Mimarlar Odas›, mimarl›k mesle¤iyle ilgili yap›lan yasal düzenlemeleri günü gününe takip 
ederek, h›zl›ca ç›kar›lan kanun de¤iflikliklerinde birçok çal›flan›n gözünden kaç›rd›¤› 
olumsuzluklar konusunda ivedilikle yasal iflleme baflvurmal›d›r. Ayr›ca teknik olmayan 
bakanl›klarda ve taflra teflkilat›nda bulunan teknik birimlerin bafl›nda teknik olmayan 
idarecilerin bulunmas› nedeniyle yaflanan sorunlar› dile getirerek, buralara konumuna göre 
uzman eleman atanmas› için yasal de¤iflikliklerin yapt›r›lmas› için çal›flma yapmal›d›r.

• Hukuk dan›flma birimi gelifltirilmelidir. Çözüm sürecinde hukuksal destek sa¤lanmal›d›r. 
(dan›flmadan öteye giden bir destek, avukat sa¤lanmas› vb)

• Örgütlenmenin güçlendirilmesi yollar› araflt›r›lmal›, desteklenmelidir.

15

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Çal›flma Güvencesi Olmamas› Nedeniyle özlük haklar›n›n ve yasal güvencelerin
kullan›lamamas›.

2 12 14 15

28

Sorun Öneri Sunan Gruplar

‹fl bulma s›k›nt›s›.

1 5 7 21

54

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Mimarlar için asgari ücretin yasayla belirlenmemesi.

3 6 12 20

• ‹fl bulma s›k›nt›s› ile ilgili Oda iflverenlerle / firmalarla daha yak›n iletiflim içinde olmal› ve 
ifl bulma konusunda daha iyi iflleyen bir mekanizma kurmal›d›r.

• ‹flsiz mimarlar›n say›s›n›n azalt›lmas›na yönelik olarak, proje kapasitelerine göre limitler konarak,
belirli bedeller üstünde ifl üreten bürolar›n çal›flt›raca¤› mimar say›s›n›n Oda taraf›ndan
belirlenmesi için bir çal›flma yap›labilir.

• ‹lgili bakanl›klarla, kamu kurumlar›nda istihdam edilen mimar say›s›n›n art›r›lmas›yla ilgili 
görüflmeler yap›labilir.

• Mesle¤e yeni at›lacak mimarlar›n mezuniyet öncesi veya mezuniyet sonras› meslek prati¤inin 
art›r›lmas›na yönelik 6 ay – 1 y›l süreyle ücretli ve sigortal› olarak çal›flmalar›na yönelik 
mekanizmalar gelifltirilebilir.

• Mimarlar için asgari ücret yasayla belirlenmelidir.

• Mimarlar için asgari ücret belirlenmesi Bakanl›k arac›l›¤› ile yap›lmal› ve zorunlu hale 
getirilmelidir.

• Ücretli çal›flan mimarlar›n minimum ücret tarifeleri Oda taraf›ndan belirlenmeli ve konuyla 
ilgili kontroller yap›lmal›d›r.
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83

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Yasa ve yönetmeliklere uzman yard›m› olmadan ulafl›lmas›n›n, anlafl›lmas›n›n ve
yorumlanmas›n›n güç olmas›.

2 14 21 22

4

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Baz› yerel yönetimlerde mimarlar›n bulunmamas›.

12 18 19

• 4708 nolu yasa ile 3194 ve uygulay›c› kurumlar›n yönetmeliklerinde net olarak görev 
tan›mlar›n›n belirlenmesi için; yani yap› denetim flirketleriyle kurumlar›n sorumluluklar›n›n ayn›
olup olmad›¤›; de¤ilse ayr›l›klar›n belirginlefltirilmesi için Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› taraf›ndan ek bir
madde konulmas› gerekir.

Örnek: Yap› Denetim yasas›nda; bu flirketlerin fenni mesullük görevi yapaca¤› belirtilmifltir. 
Ancak baflka yerde “yasa ve yönetmeliklerin do¤rultusunda incelenecektir.” ‹baresi yer 
almaktad›r. Bir mimar›n yap›lan projenin uygulama ile ayn› olup olmad›¤›n› kontrol etmesi 
gerekir. O zaman imar durumuna uygunlu¤una bakmaz yorumu da ç›kabilir. ‹mar durumuna
uygun olarak proje müellifi yapar, belediye onaylar, yap› denetim flirketi de projeyle inflaat›n 
ayn› olmas›n› denetler.

• Yasa ve yönetmelikler konusunda kamu çal›flanlar›n›n meslek içi e¤itimlerinin Oda iflbirli¤i ile 
zorunlu hale getirilmesi sa¤lanmal›d›r.

• Mevzuata iliflkin daha s›k bilgilendirici toplant›, seminer vb. düzenlenmelidir.

• Oda’da yeni mimarlara, dönemsel olarak haklar›n› hukuki platformda aramalar› için gerekli 
mesleki e¤itim ücretsiz verilmelidir.

• Kanuni düzenlemelerin yap›lmas› için Oda yasal giriflimde bulunmal›, de¤ifliklikler için baflvuru
yapmal›d›r.

• Mimarlar Odas› yerel yönetimlerle iletiflime geçerek mimar ihtiyac›n›n belirlenmesini önermeli,
yeni mezun mimarlar›n özgeçmifllerini bu kurumlara iletilerek, süreç içinde mimar-kurum 
iliflkisinin sa¤lanmas›nda yard›mc› olmal›, gerekli durumlarda mülakatlar› 
organize edebilmelidir.

• Yerel yönetimlerde mimar bulundurulmas› ve mimari projelerin mimar taraf›ndan yapt›r›lmas› 
için Oda çal›flma yapmal›, yerel yönetimlere bu konuda yaz› yazarak zorlamal›d›r.
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33

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Kamu ve özel kesimde çal›flan mimarlar›n müelliflik haklar›n›n korunmamas›.

7 11 19

• Kamuda çal›flan mimarlar›n tasarlad›klar› projelerde müelliflik ve imza haklar›n›n 
oluflturulabilmesi için yasal düzenlemelerle ilgili çal›flmalar yap›lmal›, bu çal›flmalarla ilgili 
üyelere bilgi verilmelidir.

• Özel sektörde çal›flan mimar, yapt›¤› projeye müellif olarak imza atarsa; proje Oda’ya 
geldi¤inde proje ederi çal›flan›n bordrosuyla karfl›laflt›r›lmal›, Oda bu oran› göz önüne alarak 
yapt›r›m uygulamal›d›r. Mimarlar Odas› Fikir ve Sanat Eserleri Yasas›’nda müelliflik tan›m› 
içine iflçi statüsündeki mimar›n haklar›n›n korunmas› yönünde maddeler eklenmesi için çal›flma
yapmal›d›r.

• Yar›flmalarda birinci olan, projesi uygulanacak kamu ve üniversitelerde çal›flan mimarlar›n 
müelliflik haklar› sonuna kadar korunmal›d›r. 

55

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Mimarlar Odas›’n›n kamu ve özel kesimde ücretli çal›flanlar›n sorunlar›na iliflkin
yeterince çal›flma yapmamas›.

5 12 21

• Kamu ve özel kesimde ücretli çal›flanlar tan›m› çok genellefltirilmifl bir tan›md›r. Bütün ücretli 
çal›flan kesimlerin ayr› ayr› alt gruplar halinde tan›mlanmas› ve ortaya ç›kan bütün sorun 
maddelerinin alt gruplar aç›s›ndan kontrol edilmesi gerekir,  s›kl›kla karfl›lafl›lan özel durumlara
böylece çözüm önerisi getirilebilir. 

• Mimarlar Odas›, mimarl›k mesle¤iyle ilgili yap›lan yasal düzenlemeleri günü gününe takip 
ederek, h›zl›ca ç›kar›lan kanun de¤iflikliklerinde birçok çal›flan›n gözünden kaç›rd›¤› 
olumsuzluklar konusunda ivedilikle yasal iflleme baflvurmal›d›r. Ayr›ca teknik olmayan 
bakanl›klarda ve taflra teflkilat›nda bulunan teknik birimlerin bafl›nda teknik olmayan 
idarecilerin bulunmas› nedeniyle yaflanan sorunlar› dile getirerek, buralara konumuna göre 
uzman eleman atanmas› için yasal de¤iflikliklerin yapt›r›lmas› için çal›flma yapmal›d›r.

• ‹flyeri temsilcilikleri daha aktif hale getirilmelidir.
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59

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Mimarlar›n sorunlar›na sahip ç›kacak siyasi irade d›fl›nda sendika olmamas›.

12 17 21

62

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Mimarl›k meslek yasas›n›n bir türlü ç›kar›lmamas›.

7 12 22

• Kamuda çal›flan mimarlar›n sendikal haklar› konusunda Oda giriflimde bulunmal›d›r.

• Soruna yönelik bir sendikan›n kurulmas› sa¤lanmal›d›r. Bu pek çok soruna çözüm olacakt›r.

• ‹flyeri temsilcilikleri daha aktif hale getirilmelidir.

• Mesleki sorumluluk sigortas› ile Mimarl›k Meslek Yasas›’n›n ç›kar›lmas› için acil olarak yasama 
kurumuna önerilerin götürülmesi gerekir.

• Mimarl›k Meslek Yasas›’n›n bir an önce ç›kar›lmas› konusunda Oda’n›n giriflimde bulunmas› 
gerekir.  

• Mimarl›k Meslek Yasas›’n›n ç›kar›lmas›nda daha h›zl› hareket edilmelidir.

• Akademik ortamda çal›flan mimarlar›n kendi içinde özel karakteristikler gösteren sorunlar›n›n 
çözümü için, kurumlar ve YÖK düzeyinde gereken giriflimlerde bulunulmal›d›r.

• Döner sermaye kesintilerinin, yap›lan iflin tan›mlanan kademeleri (maafla oranl› kademeler 
ya da m2 ye oranl› kademeler) ile oranl› olmas›, tüm getirinin kesintiye u¤rat›lmamas› gerekir.

• Mimarlar Odas›, YÖK Yasas›’n›n de¤ifltirilmesi konusunda çal›flma yaparak, bask› oluflturmal›d›r.

74

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Üniversitede döner sermaye kapsam›nda yap›lan ifllerde müellif olsun olmas›n
çal›flanlar›n kazançlar›n›n maafllar›ndan düflürülmesi.

3 5 21
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77

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Yap› denetim sektöründe mimar›n denetledi¤i alan›n fazla olmas›.

3 5 11

78

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Yap› denetim sisteminde mimar istihdam›n›n yetersiz olmas›.

8 11 14

• Yap› Denetim Yasas›’nda mimar›n konumunu iyilefltirici revizyonlar›n yap›lmas› gerekir.

• Her 120.000 m2 ye bir mimar flart› getirilebilir. Her 240.000 m2 ye de yard›mc› mimar 
al›nmas› önerilebilir.

• Yap› denetim firmas›nda görev alan mimarlar›n konumunun yasada belirlenmesi ve 
güçlendirilmesi yönünde çal›flma yap›labilir. (Yasaya göre mimarlar›n sorumlulu¤u çok fazla 
fakat yetkisi yoktur.)

• Yap› Denetim Yasas›’nda mimarlarla ilgili olan 360.000 m2 sorumluluk oran›n›n düflürülmesi 
ve yard›mc› mimar eklenmesi için Mimarlar Odas›’n›n Bakanl›¤a yasa tasla¤› önermesi gerekir.

• Yap› denetim firmas›nda görev alan mimarlar›n konumunun yasada belirlenmesi ve 
güçlendirilmesi yönünde çal›flma yap›labilir. (Yasaya göre mimarlar›n sorumlulu¤u çok fazla 
fakat yetkisi yoktur.)

• Yap› denetim firmas›nda mimar istihdam›n›n yetersizli¤i konusunda Yap› Denetimi Uygulama
Usul ve Esaslar› Yönetmeli¤i’nin de¤ifltirilmesinin sa¤lanmas› süreci Oda taraf›ndan 
yürütülmelidir.

84

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Yeni mezun mimarlar›n meslek içi e¤itimleri konusunda olanaklar›n yetersiz olmas›.
(örne¤in seminerlerin ücretli olmas›)

11 16 21

• ‹flsiz mimarlardan ücretli seminerler için ücret al›nmamal›d›r.

• Meslek içi e¤itimler ücretsiz yap›lmal›d›r.
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14

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Çal›flanlar›n mesleki geliflimlerinin sa¤lanamamas›.

6 22

20

Sorun Öneri Sunan Gruplar

E¤itim kurumlar›ndaki terfilerde atama kriterlerinin sürekli zorlaflt›r›lmas›.

2 7

22

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Farkl› Belediyelerde/kurumlarda farkl› ücret politikalar›n›n izlenmesi. 
(Örne¤in Sosyal Yard›m Tazminat›)

15 16

• Sürekli Mesleki Geliflim kurslar›n›n tüm çal›flanlar için zorunlu (iflveren çal›flan›n› göndermek 
zorunda olacak flekilde) ancak ücretsiz olmal›d›r.

• Meslek içi e¤itimler, ücretsiz hale getirilerek daha çok ücretli çal›flan mimara ulafl›lmal›d›r.

• Amaç akademisyenlerin maksimum performans ile e¤itime katk›da bulunmalar›n› sa¤lamaksa 
bu flartlar›n, hakk›yla sadece e¤itim için çal›flanlar aç›s›ndan, zorlaflt›r›lmas› yerine hafifletilmesi
ve akademisyenlerin özellikle yapt›klar› çal›flmalar üzerinden de¤erlendirilmesi gerekir.

• E¤itim kurumlar›ndaki atama kriterlerinin de¤iflkenli¤inin engellenmesi için giriflimde 
bulunulmal›d›r.

• TMMOB  yasal düzenleme yap›lmas› için hukuki giriflimlerde bulunmal›d›r. Konu gündemde 
tutularak (medya vb), bir araya gelinmeli de¤iflik tepkilerle konuya dikkat çekilmelidir.

• Kurumlar aras›nda, ayn› statüde bulunan mimarlar aras› ücret eflitsizli¤i TMMOB taraf›ndan 
merkezi yönetim ile görüflülmeli ve çal›flmalar yap›lmal›d›r.

21

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Ekonomik kriz ortam›n›n ücretli çal›flan mimarlar aras›nda etik olmayan haks›z
rekabete neden olmas›.

12 17

• Etik olmayan çal›flmalar›n engellenmesi için etik kurulu oluflturulmal›, varsa çal›flmas› 
sa¤lanmal›d›r.

• ‹nternet ortam›nda, bir Oda platformu oluflturularak, mesleki etikten uzak davran›fllarda 
ihbar sistemi kurulmal›d›r.
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• Kamuda, proje müdürü olarak atanan teknikerlerle ilgili ç›kar›lan yönetmeliklerin iptali için Oda
taraf›ndan dava aç›lmal›d›r.

• Görevde yükselme mevzuat›n›n incelenmesi, iyilefltirilmesi ve dava konusu yap›lmas› 
hususunda Oda aktif rol almal›d›r.

24

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Görevde yükselme ve atamalarda kanunlara ayk›r› davran›lmas›.

12 14

37

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Kamuda çal›flan mimarlar›n imza yetkisinin bulunmamas›.

2 12

60

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Mimarlar›n sözleflme hükümlerine ayk›r› olarak çal›flt›r›lmas›.

3 8

82

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Yasa ve yönetmeli¤in yorum fark›ndan kaynaklanan kar›fl›kl›klar.

2 21

• Kamuda çal›flan mimarlara da d›flar›dan proje alma hakk› ifl kanunlar› ile tan›nmal›d›r.

• Kamuda çal›flan mimarlara imza yetkisi verilmesi ve büro açma hakk›n›n tan›nmas› hususunda
gerekli giriflimlerde bulunmal›d›r.

• Ücretli çal›flan mimarlar›n ifle bafllama aflamas›nda ve sözleflmelerinin onay›nda ve bunun 
devam› olarak da SGK’na bildirilmelerinde Oda takipçi bir rol üstlenmelidir.

• Ücretli çal›flan mimarlar için,  iflçi – iflveren aras›nda yap›lan sözleflmeye uyulup uyulmad›¤› 
Mimarlar Odas› taraf›ndan denetlenerek sözleflmeye uyulmas› sa¤lanmal›d›r.

• 4708 nolu yasa ile 3194 ve uygulay›c› kurumlar›n yönetmeliklerinde net olarak görev 
tan›mlar›n›n belirlenmesi için; yani yap› denetim flirketleriyle kurumlar›n sorumluluklar›n›n ayn›
olup olmad›¤›; de¤ilse ayr›l›klar›n belirginlefltirilmesi için Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› taraf›ndan ek bir
madde konulmas› gerekir.

Örnek: Yap› Denetim yasas›nda; bu flirketlerin fenni mesullük görevi yapaca¤› yaz›l›. Ancak 
baflka yerde “yasa ve yönetmeliklerin do¤rultusunda incelenecektir.” Der. Bir mimar›n yap›lan
projenin uygulama ile ayn› olup olmad›¤›n› kontrol etmesi gerekir. O zaman imar durumuna
uygunlu¤una bakmaz yorumu da ç›kabilir. ‹mar durumuna uygun olarak proje müellifi yapar,
belediye onaylar, yap› denetim flirketi de projeyle inflaat›n ayn› olmas›n› denetler.

• Mevzuata iliflkin daha s›k bilgilendirici toplant›, seminer vb. düzenlenmelidir.
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• ‹fl ortam›nda erkek çal›flanlar›n ayn› ifli yapan kad›n çal›flanlara göre üst göreve atanmada 
tercih edilmesi söz konusudur. Burada pozitif ayr›mc›l›k uygulanmas›na mutlaka geçilmeli ve ifl
kanunlar›na eflit görevlerde eflit baflar› ile çal›flanlar aras›nda %50 kad›n ve erkek koflulu 
aranmas› getirilmelidir.

10

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Çal›flanlara eflit davran›lmamas›.

2

13

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Çal›flanlar›n kiflisel geliflimlerine katk›da bulunulmamas›.

15

18

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Çal›flma yasas›n›n çok detayl› olmas›na karfl›n yoruma aç›k boflluklar›n olmas›.
(örnek; zorunlu ücretsiz izin kulland›rma)

21

27

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Hizmet içi e¤itimin verilmemesi.

7

• Oda bu konuda daha fazla etkinlik düzenlemeli, sosyal ortam yaratmal›d›r. 
(tiyatro, opera vb. sanatsal faaliyetler)

• Mimarlar Odas›, çal›flma yasas›na iliflkin bilgileri ve di¤er mesleki, hukuksal belgeleri kitapç›k 
fleklinde haz›rlayarak da¤›t›m›n› yapmal› veya uygun bedelle sat›fl›n› yapmal›d›r.

• Mevzuata iliflkin daha s›k bilgilendirici toplant›, seminer vb. düzenlenmelidir.

• Kurumlar›n verece¤i hizmet içi e¤itimlerde Mimarlar Odas›, e¤itim konular›n› belirlemeli, 
e¤itimin verilme flekli ve e¤itmenler konusunda söz sahibi olmal›d›r. (SMGM’nin kamu 
kurumlar›na e¤itim vermesini öneriyoruz.)
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• Kamu çal›flanlar› üzerindeki siyasi ve rant bask›s› karfl›s›nda meslek odalar›n›n üyeleri için bir 
çözüm gelifltirmesi gerekir.

31

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Kamu çal›flanlar›n›n üzerinde siyasi ve resmi bask›n›n olmas›.

11

34

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Kamu ve özel sektörde çal›flma ortamlar›n›n yetersiz, kalitesiz ve sa¤l›ks›z olmas›.

21

41

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Kamuda ücret politikas›n›n yetersiz ve adaletsiz olmas›.

16

46

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Kurumlar ve birimler aras› mesleki iletiflimin sa¤lanamamas›.

21

50

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Mesleki sorumluluk sigortas›n›n olmamas›.

7

• Mimarl›k bürolar› çal›flma koflullar› ba¤lam›nda Mimarlar Odas› taraf›ndan denetlenmelidir.

• Kurumlar aras›nda, ayn› statüde bulunan mimarlar aras› ücret eflitsizli¤i TMMOB taraf›ndan 
merkezi yönetim ile görüflülmeli ve çal›flmalar yap›lmal›d›r.

• ‹flyeri temsilcilikleri daha aktif hale getirilmelidir.

• Mesleki sorumluluk sigortas› ile Mimarl›k Meslek Yasas›’n›n ç›kar›lmas› için acil olarak yasama 
kurumuna önerilerin götürülmesi gerekir.
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• Kamuda çal›flan mimarlar› siyasal nedenlerle mesleki kariyerlerinin d›fl›nda çal›flt›ran kamu 
kurumlar›na dava aç›lmas› konusunda çal›flma yap›lmal›d›r.

57

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Mimarlar›n mesleki uzmanl›k alanlar› d›fl›ndaki çeflitli ifllerde çal›flmaya 
zorlanmalar›.

16

61

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Mimarl›k mesle¤inin sayg›nl›¤›n›n korunamamas›.

3

66

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Özellikle kamu sektöründe farkl› meslek gruplar›n›n alt›nda çal›flma zorunlulu¤u.

12

68

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Sosyal güvence oluflturulmas› konusunda Oda’n›n etkisiz kalmas›.

21

73

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Üniversitede doçent olana kadar sözleflmeli çal›fl›lmas› nedeni ile amirlerle olan
kiflisel çat›flmalar›n ifl güvencesini tehlikeye sokmas›.

3

• Mimarl›¤›n proje, uygulama, e¤itim alanlar›ndaki etik dejenerasyona karfl› gereken bilinç ve 
önlem oluflturma konusunda çok yönlü çal›flmalar yap›lmal›d›r.

• Mimarlar Odas›, mimarl›k mesle¤iyle ilgili yap›lan yasal düzenlemeleri günü gününe takip 
ederek, h›zl›ca ç›kar›lan kanun de¤iflikliklerinde birçok çal›flan›n gözünden kaç›rd›¤› 
olumsuzluklar konusunda ivedilikle yasal iflleme baflvurmal›d›r. Ayr›ca teknik olmayan 
bakanl›klarda ve taflra teflkilat›nda bulunan teknik birimlerin bafl›nda teknik olmayan 
idarecilerin bulunmas› nedeniyle yaflanan sorunlar› dile getirerek, buralara konumuna göre 
uzman eleman atanmas› için yasal de¤iflikliklerin yapt›r›lmas› için çal›flma yapmal›d›r.

• Bireysel emeklilik konusunda firmalar ile Mimarlar Odas› özel koflullar ile anlaflma yapabilir.

• Akademik ortamda çal›flan mimarlar›n kendi içinde özel karakteristikler gösteren sorunlar›n›n 
çözümü için, kurumlar ve YÖK düzeyinde gereken giriflimlerde bulunulmal›d›r.
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• Mimarlar Odas›, YÖK Yasas›’n›n de¤ifltirilmesi konusunda çal›flma yaparak, bask› oluflturmal›d›r.

75

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Üniversitede ücretli çal›flan mimarlar›n uygulama alan›na girmesinin afl›r›
s›n›rland›r›lmas›.

21

76

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Üniversitelerde çal›flan mimarlar›n sürekli olarak atama bask›s›na maruz b›rak›lmas›
ve bunun yaratt›¤› motivasyon eksikli¤i, kadro verilmemesinden do¤an sorunlar.

3

86

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Yeni mezun mimarlar›n vas›fs›z eleman olarak görülmesi.

3

90

Sorun Öneri Sunan Gruplar

Mobbing Uygulamas›

3

• Akademik ortamda çal›flan mimarlar›n kendi içinde özel karakteristikler gösteren sorunlar›n›n 
çözümü için, kurumlar ve YÖK düzeyinde gereken giriflimlerde bulunulmal›d›r.

• Mesle¤e yeni at›lacak mimarlar›n mezuniyet öncesi veya mezuniyet sonras› meslek prati¤inin 
art›r›lmas›na yönelik 6 ay – 1 y›l süreyle ücretli ve sigortal› olarak çal›flmalar›na yönelik 
mekanizmalar gelifltirilmelidir.

• Mobbing sorunu konusunda Mimarlar Odas› bilgisel ve hukuki bir zemin oluflturmal› ve 
üyelerini bu konuda bilgilendirmelidir.
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BEL‹RLENEN SORUN ALANLARININ DIfiINDA ÇALIfiMA 
GRUPLARININ SUNDU⁄U GENEL ÖNER‹LER
• Sorun aç›klama listesinde belirtilen yasal düzenleme gerektiren konularda, Mimarlar Odas› yasal 

düzenleme önerilerinin yaz›l› veya sözlü olarak sunulmas›n› ve görüflülmesini sa¤lamal›d›r. (7.grup)

• Çeflitli siyasi gruplar›n Oda etkinliklerine kat›lmas› engellenmelidir (afl›r› uçlar ve örgütler). (12. Grup)

• Kamuda mimarlar için ayr›lan norm kadro say›s›n›n art›r›lmas› gerekmektedir. (14.grup)

• Dijital kart sistemi kullan›labilir; tüm yap›lan ifller ve al›nan maafllar karta yüklenebilir (Amerika’da 
uygulanan bir sistem). Böylece kifli ve ifl baz›nda her fley kay›t alt›na al›nabilir. Böyle bir kart Mimarlar
Odas› taraf›ndan üyelere da¤›t›labilir. (14.grup) 

• Yap›lan çal›flma kapsam›nda kamu sektöründe ve özel sektörde çal›flan personel ayr› ayr› 
ele al›nmal›d›r. Özel sektörde çal›flan mimarlar›n pek ço¤unun cumartesi günü çal›flmas› nedeniyle 
çal›fltaya s›n›rl› say›da kat›l›mlar› olmufltur. Bu nedenle çal›flmada kamu sektörü ve yap› denetim 
firmalar›nda çal›flanlar›n ço¤unlukta yer ald›klar›n› düflünmekteyiz. Bu durum sa¤l›ks›z sonuçlara 
neden olabilir. Böyle bir çal›flmada gerekiyorsa Oda, gelenlerin kurumlara göre da¤›l›m› konusunda
kota uygulayabilir ya da farkl› sektörlerde çal›flanlara yönelik ayr› ayr› etkinlikler düzenlenebilir. 
(18.grup)

• Tüm maddelerin geneline iliflkin Mimarlar Odas› di¤er meslek odalar›yla, iflçi sendikalar›yla birlikte 
hareket ederek genel bir greve veya eyleme geçmelidir (bas›n aç›klamas› vb.). Tarihten ders almak 
gerekir, TMMOB eski Baflkan› Teoman Öztürk’ün yapt›klar› tekrar hat›rlanmal›d›r. Geçmiflte genel 
grev yap›larak mimarlar›n kaybetti¤i haklar›n bir k›sm› tekrar geri al›nabilmifltir.

• Çal›flma sorun belirlemedeki 4 bafll›k alt›nda toplanmal› ve bu do¤rultuda bir anket örne¤i 
haz›rlanarak ücretli çal›flan tüm üyelerden veri toplanmal›d›r.
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Araflt›rma görevlilerinin görev tan›mlar›n›n belirsiz olmas›.

Çal›flan›n dinlenme ve yemek saatlerinin gasp edilmesi.

Çal›flan›n fazla mesai yapmaya zorlanmas›, kanuni s›n›rlar›n afl›lmas›.

Çal›flan›n ödüllendirilmemesi, motivasyonunun art›r›lmamas›.

Çal›flan›n özel hayat›na sayg› duyulmamas›.

Çal›flma ortam›n›n huzursuz olmas›.

Çal›flma saatlerinin fazla olmas›.

Çal›flmaya katk›da bulunan tüm çal›flanlar›n (kamu ve özel sektör) isimlerinin sonuç üründe 
yer almamas›.

Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi.

Haketti¤i kadroda olamama nedeni ile özlük haklar›ndaki kay›plar.

Harc›rahlar›n kamu sektöründe az özel sektörde ise hiç olmamas›.

‹fl güvencesinin olmamas›.

Kamu kurumlar›nda çal›flan mimarlar aras›nda 657 say›l› yasaya göre yap›lmas› gereken per-
formans de¤erlendirmesinin yap›lmamas› ya da yap›l›rken de¤erlendirme kriterlerinin politik
olarak belirlenmesi.

Kamu ve özel sektörde yarat›c›l›¤›n malzeme ve ödenekle s›n›rland›r›lmas›.

Kamuda ayn› iflin farkl› statüde çal›flan kiflilere yapt›r›lmas›ndan kaynaklanan sorunlar. (657,
sözleflmeli, tafleron)

Kamuda çal›flan sözleflmeli personelin terfi alamamas›.

Kamuda proje tasar›m›n›n üst makam ve siyasi etki do¤rultusunda yönlendirilmesi.

Kamuda sözleflmeli çal›flanlar›n ayn› zamanda serbest mimar olarak çal›flmas›. (hem projeci
hem de denetçi olmas›)

Kamuda ve özel sektörde ara eleman yetersizli¤i nedeniyle mimarlar›n ifl yo¤unlu¤unun artmas›.

Kapasitenin üzerinde çal›flt›r›lmas›, k›sa sürede çok ifl istenmesi.

Kriz bahanesiyle maafllara zam yap›lmamas›.

Kurum d›fl›ndaki kiflilerle iliflkilerde yapt›¤› ifl nedeni ile çal›flan›n güvenli¤inin sa¤lanmamas›.

3

5

6

8

9

16

17

19

23

25

26

29

32

35

36

38

39

40

42

43

44

45

SORUN
NUMARASI SORUNLAR

ÇÖZÜM ÖNER‹S‹ SUNULMAYAN SORUN ALANLARI
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Maafllarda yap›lan zam kriterlerinin belirsiz olmas›.

Maafllar›n düzenli ve zaman›nda ödenmemesi.

Mevzuatta ücretli çal›flan mimar›n yeterince korunmamas›.

Mimar ünvan›n›n proje ihalelerinde (ifl bitirme flart› nedeniyle) yeterli görülmemesi.

Mimar›n görev tan›m› s›n›rlar›na baflka meslek gruplar› taraf›ndan müdahale edilmesi.

Mimarlar›n etkinliklere kat›lmas› için iflverenlerin izin vermemesi.

Mimarlar›n onay vermeleri gereken projelere baflka meslek gruplar›n›n onay vermesi.
(kontrol amaçl›)

Müelliflik haklar›n›n korunmamas›.

Özel sektörde eleman al›m›nda cinsiyet ayr›m› yap›lmas›.

Özellikle kamu çal›flanlar›na verilen sorumluluk oran›nda yetki verilmemesi.

Resmi kurumlarla yap› denetimde çal›flan mimarlar›n yetki karmaflas›.

Sözleflmeli personelin sözleflmesinin yenilenmesi sürecinde yaflanan belirsizlikler.

Taslak projelerin ücretlendirilmemesi.

Ücretli çal›flan mimarlar›n sendikal hakk›n›n olmamas›.

Yap› denetim flirketinde çal›flan mimarlar›n yasal engeller nedeniyle baflka mesleki
faaliyetlerde bulunamamas›.

Yap› denetim flirketlerinde çal›flan mimarlar›n ücretlerinin yetersiz olmas› ve zaman›nda
ödenmemesi.

Yar›flma sürecinde ödül alan kamu ve e¤itim kurumunda çal›flan mimar›n telif hakk›n›
uygulama sürecinde koruyamamas›.

Yeni mezun mimarlar›n ofis ortam›nda piskolojik bask›ya maruz kalmas›.

Yerel yönetimlerde yöneticilerin teknik konular hakk›nda yeterli bilgi sahibi olmamas›ndan
dolay› teknik personel ile aralar›nda çat›flma yaflanmas›.

Y›ll›k izinlerin kulland›r›lmamas›, resmi tatillere riayet edilmemesi.

Yurtd›fl›nda çal›flm›fl olanlar›n özlük haklar›n›n korunmamas›. 
(Oda kay›tlar›n›n transferinde)
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