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Danışman: Yrd. Doç. Dr. Latif Onur UĞUR 

İnşaat işleri için yol gösterici olan tasarım veya projelerin nitelikleri, binalar, tesisler, 

taşınmazlara ve hatta insan hayatına çok farklı değerler katmaktadır. Nitelikli projelere sahip 

olunamadığı için maddi ve manevi kayıplar oluşmaktadır. Niteliksiz proje oluşumuna yol açan 

birçok neden bulunmaktadır. Türkiye inşaat sektöründe başarılı olmasına rağmen proje 

tasarımında aynı başarı gösterilememektedir. Türkiye’de proje tasarımı konusu yeteri kadar 

önemsenmemekte veya ihmal edilmektedir. Nitelikli projenin çok şey kazandırdığını ve 

projenin konusuna göre değişmekle beraber, tasarım için verilen bedelin yapının toplam 

maliyetine oranının en az % 7’nin üzerinde olması gerekmektedir. Tasarım ve tasarımcılarla 

ilgili meslek odalarının var olduğu ancak çalışmalarının bu konuda yeterli olmadığı, yasal 

düzenlemenin de yetersiz olduğu, var olan hakların da kullanılmadığı,  tasarımcıların mali 

olarak büyümenin zor olduğu, emeklerinin karşılıklarının zamanında verilmediği, işveren ve 

yapımcı firma arasında kaldığını ve bu nedenle dürüst kalmada zorlandığını, tasarım için yeterli 

zaman ayrılmadığı görülmektedir. Tasarımcıların kurumsallaşabileceği ancak kurumsallaş-

madığı, uzmanlaşabilecekleri ancak uzmanlaşmadıkları, uygulamalardan haberdar olamadıkları, 

yenilikleri takip etmede zorlandıkları, eserlerine sahip çıkmada isteksiz davrandıkları ve özgün 

eser oluşturmaktan uzak kaldıkları görülmektedir. Bu şekilde doğan niteliksiz projelerin 

sorunlar getirdiği açıktır. Bu sorunlar yalnız üst yapı projelerinde değil, tüm altyapı tesislerinde 

veya kent planlamasında vs. görülmektedir. Tasarım ve planlama sorunları, hayatın her karesine 

olumsuz etki etmektedir. Bu çalışmada tasarım ve planın niteliksiz olmasına sebep olan unsurlar 

ile nitelikli tasarımın yaygınlaşması konusunda ne gibi öneriler getirilmesi gerektiği konusunda 

çalışma yapılmıştır. İnternet ortamında yapılan anketten ile kişilerin görüşlerine yer verilerek 

irdelenmiştir. Araştırmanın sonunda ise bulguların sonuçlarına ve önerilere yer verilmiştir.  

2013, 61 sayfa 

Anahtar kelimeler: Proje (tasarım), tasarımcı, nitelikli-niteliksiz proje, inşaat sektörü. 
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ABSTRACT 

Term Project 

EVALUATION OF CONSTRUCTION PROJECTS WITHIN THE SCOPE OF THE 

CONSTRUCTION COSTS OF THE DESIGN QUALITIES 

Faruk BILEN 

Ankara University, 

Graduate School of Natural And Applied Sciences 

Department of Real Estate Development 

 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Latif Onur UĞUR 

The guiding design or qualifications of the projects for construction works adds buildings, 

facilities, real estate and even human life very different values. Due to the fact that not having 

qualified projects, consists of material and moral losses. There are many causes that led to the 

formation of the unqualified project. Although, the construction industry in Turkey is 

successful, the same success in the design of the project cannot be displayed. Design of the 

Project in Turkey is not given importance sufficiently or being neglected. Given the project a lot 

of qualified project depends on the topic, given a lot of the project, and the project's qualified 

depends on the total cost of the structure of the design for the given ratio must be at least 7 %. 

Design and designers have association in the design and design-related professions, but their 

efforts in this regard have related professions are not sufficient, the legal regulation of the rights 

of the poor, which is not in use, it is formed by the provisions on time, it is difficult for the 

financially growth for the designers, remained between the employer and the construction firms 

and therefore being forced to exist honesty, allocated sufficient time to design. The 

designershaven’t institutionalizationand also haven’t specialization, but they can be. It may be 

seen that, they are no aware of applications, they find hard to follow the innovations, reluctant 

to claiming their designs, and also staying away from creating original projects. It is clear that 

the problems resulting from unqualified projects. These problems are not only seen in upper 

construction projects,  but also seen in allinfrastructure facilities or city planning, etc. Design 

and planning problems impact negatively on each frame of human life. In this study, the cause 

of unqualified design and plan is studied and also the suggestions of what is required tospread 

ofqualified designwork. The survey examined the opinions of the individuals through the 

internet. At the end of the study findings, results and recommendations are given. 

2013, 61 pages 

Keywords: Project (design), the designer, skilled-unskilled project, construction industry. 
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TEŞEKKÜR 

Burası, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim 

Dalı: Bir avuç öğretim üyesi ve çalışanı ile dokuzyüzü aşkın yüksek lisans ve doktora 

öğrencisi öğrenimini,  bu kalitede bu ciddiyetle ve az zamanda bu seviyeye getirmek, 

örnek alınacak bir çalışma, emek ve fedakârlığın ürünü olarak kendini gösteriyor. 

Verimlilik, etkililik ve etkinlik bu olsa gerek.  Ve her şeyden önemlisi burası, tüm 

renklerin, farklı görüşlerin ve statüdekilerin bir arada, kardeşçe, hakikati aradığı bir 

cazibe merkezi haline gelmiş olmasıdır. Burası, üst düzey yöneticisinden en yeni 

memuruna, işsizinden emeklisine pek çok sınıftan ve meslek disiplinlerinin, birlikte 

ortak projelere imza attığı/atacağı bir ortam olmuştur. Ayrıca hafta içi-hafta sonu, 

gündüz-akşam gibi seçenek programlarıyla pratik bir sistem oluşturulmuştur. İnsanın ilk 

bakışta amatör ruhlu gibi sandığı çalışmaların sonuçlarını bakınca; ortaya kurumsal bir 

yapının oluşturulduğunu görüyor ve birden ön yargılar uçuveriyor.  İşin mutfağında 

hiçbir telaş panik yok, ama yığınla iş, sabırla zamanında tamamlanmakta, asla geri adım 

atılmamaktadır. Bu şekilde geometrik gelişmenin devam etmesi halinde, burasının 

Dünya’nın ortak akıl merkezi olması uzak değildir. Öncelikle Ankara Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı’nı bu hale gelmesinde emeği 

inkar edilemez ve özellikle enerjisi olarak her zaman örnek alınacak, Taşınmaz 

Geliştirme Anabilim Dalı Başkanı Sayın, Prof Dr. Harun TANRIVERMİŞ hocamıza ve 

çalışmalarımı yönlendiren, araştırmalarımın her aşamasında bilgi, öneri ve yardımlarını 

esirgemeyen, öğrencilerine her zaman farklı anlayış ve duruşu ile örnek olan, akademik 

ortamda olduğu kadar beşeri ilişkilerde de engin fikirleriyle yetişme ve gelişmeme 

katkıda bulunan, danışman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Latif Onur UĞUR’a, saygı ve 

teşekkürü sunmadan geçmenin, büyük eksiklik olacağı inancındayım. 

Ayrıca internet ortamında görüşlerine anket yoluyla başvurduğum, mesleklerinde çok 

önemli konuma gelmiş, işlerinin kalitesine çok hassasiyet gösteren mimar ve mühendis 

meslektaşlarım ile çalışmalarım süresince birçok fedakârlıklar göstererek beni 

destekleyen eşim ve çocuklarıma en derin duygularla teşekkürlerimi sunarım. 

Bu çalışmamın Türkiye’de yapı dünyası kalitesinin artması yönünde küçük bir tohum 

olacağına inanmaktayım. 

 

Faruk BİLEN 

Ankara, Haziran 2013 
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