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1. GİRİŞ 

1.1 Giriş 

Günlük hayatta pek çok faaliyet olmaktadır. Bunların pek çoğu bir projeye veya tasarıma 

dayanmaktadır. Söz konusu projeler de; bir ihtiyacın veya bir sorunun akabinde gelen 

kararlardan doğmaktadır. Kararların isabetli, verimli ve karlı olması için projenin ve 

özellikle tasarımın nitelikli olması gerekir. Nitelikli tasarıma sahip olmak için de işi 

ciddiye almak,  özen göstermek,  emek vermek, bir takım kurallara uymakve bedelini 

ödemek gerekir.  

1.2 Amaç 

Çevremizde yıllardır sürüncemede kalmış yatırımlara baktığımızda; bunun yanlış ve 

niteliksiz tasarımlardan kaynaklandığı görülmektedir. Bu tür sayısız akim kalmış 

projelerin ekonomik kayıplarının yükü herkesin sırtına binmektedir. 

İnşaat sektöründe Türk firmalarının, Dünyada başarıları ispatlanmıştır. Diğer taraftan 

aynı başarı, tasarımda gösterilememektedir ve bunun sebepleri araştırılmalıdır.Bu kıt 

kaynakların sebep olduğu sorunlar ile savaşıldığı bu zamanda, inşaat yatırımlarını 

ekonomik olmaktan uzaklaştıracak niteliksiz proje ve tasarımlardan kurtulmak nefes 

aldıracaktır. Bu nedenle tasarımların ve dolayısıyla yatırımların nasıl isabetli ve verimli 

olması konusunda adım atılması gerekmektedir. 

1.3 Kapsam 

Tasarıma önem verilmiyor,  nitelikli tasarıma sahip olmak için neler yapılabilineceği ve 

bu konuda eksik ve hataların neler olduğunu irdelemek gerekmektedir. Bunun için; proje, 

tasarım, projeci, danışman, yüklenici gibi kavramları netleştirecek tanımlara yer 

verilmiştir. Tasarımın ne kadar önemli olduğu, nasıl gerçekleştiği,  nasıl vücut bulduğu, 

tasarımın nasıl yapıldığı, nasıl yapılması gerektiği, nitelikli bir tasarımcının kolay 

yetişmediği hususlarına genel olarak göz atılmıştır.Araştırma yöntemine esas olacak 

metot açıklanmıştır. Niteliksiz tasarımlara yol açan sebepler belirlenerek; Nitelikli 

tasarımın kazandırdıkları ile niteliksiz tasarımın kaybettirdikleri konuları, tasarımı yapan 
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kişilere sahip çıkan meslek örgütleri veya sivil toplum kuruluşlarının varlığı, 

tasarımcıların haklarını koruyacak yasal düzenlemelerin yeterliliği, tasarımcıların 

emeklerinin nasıl hesaplandığı, tasarım bedelinin toplam maliyet içindeki payının ne 

olması gerektiği, tasarımcının emeğini zamanında alamadığı, tasarımcıların ekonomik 

yönden büyüyemediği, tasarımcıların etik ilkelerin dışına çıkmamakta direndikleri, 

tasarım için yeteri kadar zaman ayrılmadığı, tasarımcıların kurumsallaşamadığı, 

tasarımcıların uzmanlaşamadığı,  tasarımcıların uygulamalardan haberdar olmadığı, 

tasarımcıların yeni gelişmeleri yakından takip etmede zorlandıkları, tasarımcıların 

eserlerine sahip çıkamadıkları ve tasarımların özgünlüğü, anket yapılan kişilerin 

görüşlerine yer verilerek irdelenmiştir. Araştırmanın sonunda ise bulgularınsonuçlarına 

ve önerilere yer verilmiştir.  

1.4 Proje Kavramı ve İlgili Tanımlar 

Proje kelimesinin İngilizcesi project, plan, design, projection, set up, prospectus, 

blueprint,tir. Proje kelimesi Latince projectumdan gelmektedir.Türkçe’ye birçok kelime 

gibi Fransızca’dan geçmiştir. Latince kelime, projicereden türemiştir.Anlamı "bir şeyi 

ileriye atmak" demektir. Buradaki pro- hecesi, eylemden önce yapılan şeye ve aynı 

zamanda kelimenin devamındaki şeyden önce yapılana işaret etmektedir. Latince köken 

olan kelimenin devâmı olan jacere ise "fırlatmak" demektir. Projenin ilk olarak 

yıllardaki anlamı,"herhangi bir şey yapılmadan önce gelen şey" demekti ve plânın 

uygulamaya alındığı safhayı içine almıyordu. Projeyle beraber yapılagelen 

şeye nesne denirdi. Kelimenin kullanımı, proje yönetimiyle ilgili birkaç metot ortaya 

çıktığı 1950'lerde değişmeye başladı (Anonim,2013http://tr.wikipedia.org/wiki/Proje). 

Bir programı veya bir niyeti ifade etmek; devam eden çalışmalar veya önceden 

gerçekleştirilmiş işler(Anonim, 2013. http://proje.nedir.com/). 

Muayyen bir sermaye ile yatırımda bulunmak veya pazarlama, teşkilatlanma vb. gibi 

faaliyetler için yapılacak masraflar ve elde edilecek neticelerin ayrıntılı bir şekilde 

açıklanabilmesi için yapılan kısmi planlamadır. Genel bir plan içinde çok sayıda proje 

yer alabilir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Latince
http://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1zca
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nesne
http://tr.wikipedia.org/wiki/Proje_y%C3%B6netimi
http://tr.wikipedia.org/wiki/1950%27ler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Proje
http://program.nedir.com/
http://proje.nedir.com/
http://muayyen.nedir.com/
http://sermaye.nedir.com/
http://pazarlama.nedir.com/
http://plan.nedir.com/


   

3 

 

Proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle 

ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir 

çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen 

bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden- sonuç ilişkisinin olup olmadığının 

araştırılması, gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur. Proje 

süresi, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kâğıda dökülmesi, 

geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni proje 

fikirlerinin üretilmesine kadarki süreçleri içerir. (Anonim, 2013) 

Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir 

ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dâhilinde, birtakım 

kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası 

riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler 

doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama 

sürecidir. 

Projeler, sonuca ulaşabilmek için kaynağa ihtiyaç duyarlar. Çoğu zaman projenin 

uygulaması detaylı bir plâna dayanır. Bu plânlar dış faktörleri ve sınırlamaları da göz 

önünde bulundurarak yapılır. Plânlama, uygulama ve proje kontrolü, proje 

yönetiminin birincil hedefidir. Bazı projeler için özel ve geçici olarak proje grubu ve 

çalışma grubundan oluşan bir organizasyon kurmak gerekebilir (Anonim 2013. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Proje). 

Toplumda proje ve tasarım kavramları birbirine karıştırılmaktadır. Burada örnekleme 

kişilerden,proje vetasarım sorularına farklı cevaplar alınmış ve bunlardan bazıları aşağıda 

verilmiştir:Proje belli bir süre içinde belirlenmiş bir amaca ulaşmak için izlenen 

faaliyetler bütünüdür. Proje tasarım değildir. Belirli bir tamamlanma süresi içinde, bir 

ürünün ortaya çıkmasını amaçlayan, kapsamı ve bütçesi belli olan bir faaliyettir. 

Tasarım sadece projenin bir kısmıdır. Ama bunu tanımlayabilmek için öncelikle 

tasarımın ne olduğuna da bakmak gerekir. Zira herhangi bir işte, işlerin ilerleyebilmesi 

için, öğle tatilinde içilecek çayların bile bir şekilde hesaba katılması gerekir, bu da 

tasarım anlamına gelir. Proje ise yapılacak işlerin bütününe verilen addır. Ama 

Türkiye'de bilgi eksikliği sebebi ile çok yerde yanlış kullanılmaktadır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cretim_fakt%C3%B6rleri
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pl%C3%A2nlama&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C4%B1n%C4%B1rlama&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Proje_y%C3%B6netimi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Proje_y%C3%B6netimi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Organizasyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Proje
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Proje = tasarım olmasa da; proje tasarımın sınırlarını ve ana hatlarını belirler örneğin bir 

statik proje mimarın sınırlarını ve imkânlarını belirler ve tasarıma yardımcı olur. Köprü 

gibi yapılarda proje tasarımla özdeştir. 

Proje, bir imalatın olmazsa olmazıdır. Hayalin, yapılabilirlik düzeyine getirilmesidir. 

Maliyetinin tespitidir. Proje tasarımdan bir adım da öndedir, Hangi alanla ilgili sorun 

giderme, çözüm geliştirme olarak da algılanabilir.Proje: düşünce, bilim fikir ve 

tasarımdır.Hem tasarım hem işin ifasında en büyük yardımcıdır. 

Proje, belirli meslek disiplinlerindeki öğretileri kullanarak, bir işi gerçekleştirmeden önce 

bütün boyutları ile o işin kâğıt üzerinde ve insan zihninde ortaya konulmasıdır. Yani iş 

yapılmadan önce o işin nasıl yapılacağına ilişkin "tasarım"dır. 

Proje tasarım demek değildir, proje bir işin bütünüdür; kentsel dönüşüm projesi, sosyal 

adaptasyon projesi. Bununla beraber spesifik anlamda örneğin mimaride, makina 

mühendisliğinde paftada üretilen çizimlere de proje denmektedir. Ama bu tasarıma yön 

veren; fonksiyonellik, maliyet, uygulanacağı çevre, ilgili kanun ve yönetmelikler gibi 

etkenler vardır. Proje kişinin ülke koşullarına göre tasarım yapmasıdır. 

Tasarımın tanımı “bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, 

doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli 

unsur ve özelliklerin oluşturduğu görünümdür.” şeklindedir.  Bundan hareketle 

tasarım=proje denilemez. 

Proje, bir imalatın niteliğini ve niceliğini gösteren (nasıl, ne kadar olduğunu gösteren), 

fonksiyonları ve bu bunların birbirleriyle ilişkilerini kurgulayan, estetik özellikleri olan, 

inşaatın nasıl yapılması gerektiğini gösteren olmazsa olmaz dokümandır. 

Her proje bir tasarımdır. Çünkü en azından fonksiyonların ilişkilerini çözer. Bunu 

yaparken aynı zamanda bir estetik kaygısı taşıyabilir. 

Projenin en önemli kısmını ve kullanıcı ihtiyaçlarını içeren kısmı tasarım, gerisi ise 

teknik uygulamadır. 
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Proje=yol haritası, tasarım=özgün çalışma gibi cevaplar alınmıştır.Her ne kadar projeci 

diye bir meslek grubunun olmadığı ve olmaması gerektiği, proje her disiplinde ve her 

meslek alanında geliştirilebilir ve projenin niteliği geliştiren kişinin mesleki deneyimine 

bağlı ise de; bu araştırmada yapım işlerinin projenin tasarım acısından bakılarak yola 

devam edilecektir. 

Tasarı: sahibinin isteğine göre yapılacak bir yapıyı, belli bir izlenceye göre inşa edilecek 

bir yapı bütününü, bir makine ya da bir kuruluşu plan durumunda gösteren çizimdir 

Müellif: Uzmanlık alanına göre her türlü harita, plan, etüt, rapor, zemin etüt raporu, 

proje, arazi ve arsa düzenleme, ifraz, tevhit, kentsel tasarım, proje geliştirme, yapıda 

güçlendirme, enerji verimliliği ve kullanım amacı değişikliği için rapor ve proje 

hazırlanması, keşif, metraj, araştırma, geliştirme ve bu alanlarda danışmanlık gibi 

hizmetleri ilgili mevzuatına göre veren mesleki yetkinliği haiz gerçek kişidir. 

Müelliflik kuruluşu: Konu ile ilgili uzmanlar istihdam ederek her türlü harita, plan, etüt, 

rapor, zemin etüt raporu, proje, arazi ve arsa düzenleme, ifraz, tevhit, kentsel tasarım, 

proje geliştirme, yapıda güçlendirme, enerji verimliliği ve kullanım amacı değişikliği için 

rapor ve proje hazırlanması, keşif, metraj, araştırma, geliştirme ve bu alanlarda 

danışmanlık gibi hizmetlerini ilgili mevzuatına göre veren tüzel kişidir. 

Etüt-öneri raporu: Genel olarak, hazırlanacak tasarımın, projenin esaslarına ilişkin 

açıklamaları, bu esasların kabulü için zorunlu nedenleri, teknik ve ekonomik hesapları 

gösteren rapor. 

Ön proje: Tesisin veya sistemin, hangi gereçlerle ve nasıl yapılacağını gösteren 

açıklama, şema, plan ve resimlerle, bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap ve 

raporlardan oluşan proje. 

Kesin proje: Ön projede belirtilen tesis veya sistem gereçleri veya kabul edilmiş ilkelere 

uygun nitelikteki ayrıntılı açıklama, şema, plan ve resimlerle bunların düzenlenmesine 

dayanak olan teknik özellikler, hesap, keşif (metraj listesi) ve şartnamelerden oluşan 

projedir. 

http://makine.nedir.com/
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Uygulama projesi: Tesisin veya sistemin yapımına başlanmadan önce, onaylanmış kesin 

projesine ve imalatçı firmalara göre seçilen cihazların tip ve ölçüleri esas alınarak 

yüklenicisi tarafından hazırlanacak projedir. 

Son durum (yapıldı) projesi: Uygulama aşamasında, varsa yapılan değişikliklerin 

işlendiği tesis sahibi veya yüklenici tarafından hazırlanacak, tesisin geçici kabule esas 

olan en son gerçekleşen durumunu gösteren projedir. 

Detay resimleri: Kesin projede belirlenmiş tesisatlara ait özel imalatlarla ilgili prensip 

resimlerini içeren, tesis elemanlarının birbirleri ile ilgisini etraflı bir şekilde anlatmak 

için plan, kesit, görünüş şeklinde hazırlanmış ölçekli çizimlerdir. 

Yapı müteahhidi: Yapım işini, yapı sahibine karşı taahhüt eden veya ticari amaçla ya da 

kendisi için şahsi finans kaynaklarını kullanarak üstlenen, Bakanlıkça yetki belgesi 

verilen gerçek veya tüzel kişidir. 

Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. 

Yapı: Karada ve suda, kalıcı ve geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların parçalarını, 

Yüklenici: Tesisi veya sistemi ilgili mevzuata, projelere, standartlara ve teknik 

şartnamelere uygun olarak inşa eden veya yapan, neden olduğu mevzuata aykırılığı 

gidermek mecburiyetinde olan gerçek veya tüzel kişiyi veya birden fazla gerçek veya 

tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan gruptur 

(http://www.emo.org.tr/ekler/7b5aa4ea58a105d_ek.pdf,2013). 

 

Mimarlık hizmetleri: Uygulamaya, yapmaya, kabule ve imzaya mimarın yetkili olduğu, 

her türlü araştırma, danışmanlık, bilirkişilik, etüt, tasarım, plan, proje, resim ve 

hesapların hazırlanması ve bunların uygulanması ile her türlü denetim ve kontrollük 

hizmetlerini, 

Yapı Denetimi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan izin belgesi ile hizmet veren 

kuruluşlarca yapılan; yapı denetim mevzuatı hükümleri uyarınca münhasıran jeolojik 

veya jeoteknik etütlerin veyahut bu etütlerin her iki türünün, zemin etütlerinin, yapı 

projelerinin ve yapıların teknik yönden denetiminin yapılması, mevcut yapıların 
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mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi de dahil olmak üzere, teknik denetim konusunda 

müşavirlik hizmetlerinin verilmesidir. 

Eser sahipliği: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre kazandığı başkasına 

devredilemeyen hakkına, 

Yapı yaklaşık maliyeti (YYM): Mimarlık ve mühendislik hizmetleri ücretlerinin hesabına 

temel olan ön kabuldür. Yapı yaklaşık alanının, birim maliyetle çarpılması sonucu 

bulunan değerine (Birimi TL olarak hesaplanır)” TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık 

Hizmetleri Şartnamesi, 2006). 

 

Genelde “nitelik” sözcüğüyle eş anlamdakullanılan “kalite” kavramı, “ToplamKalite 

Yönetimi” anlayışı çerçevesinde, konu alanıyla ilgili hizmet verilecekkesimin 

gereksinmelerininistenilendüzeyde karşılanma yeterliliğini ifadeetmede kullanılmaktadır. 

Kalite ve nitelik:"Kaliteli bina ya da fizikî çevre" ifadesiile kullanıcının gereksinimlerini 

en uygun biçimde karşılayan, bu özelliğini zaman içinde koruyan, estetik ve ekolojik 

açılardan çevre kirliliği yaratmayan, toplum yararını gözetecek, uygun fiyatta ve uygun 

sürede gerçekleştirilmiş olan bir yapım ürünü ya da çevre oluşumu 

tanımlamaktadır”(Dengiz ve Onat, 2013). 

Proje kavramı, yukarıda görüşleri alınan mimar ve mühendislerin verdiği cevaplar gibi 

bizde bir çok anlamda kullanılmaktadır: Ancak bu yazıda inşaat işlerinde eserin ortaya 

çıkarılmasında yol gösterici olarak gördüğümüz, dizayn anlamında olanı irdelenecektir.  

1.5 Proje/Tasarımın Önemi 

Projeler insanları araştırmaya yöneltmek, çevrelerinde meydana gelen problemlere karşı 

duyarlılıklarını artırmak,  araştırma bilinci kazandırmak, teşvik etmek ve ilgili konularda 

insanların kullanımına cevap verebilmek amacıyla yapılan bilimsel çalışmalar olduğu 

sürece, gelişmek, yaşamın kolay idame ettirilmesi için önemlidir. Doğru, ihtiyaca cevap 

verebilecek düzenlemeler olmalıdır. 
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Proje çözülmek istenilen bir probleme, nasıl yaklaşılması gerektiğini, paydaşları ve 

bütçesi ile ele alıp, baştan bütüncül bir yaklaşım sağladığı için önemlidir. Yapılacak 

uygulamanın ne kadar mükemmel olması isteniyor ise o kadar önemlidir. 

İnşaata başlamadan önce tasarım çok iyi yapılmalı, emniyet, ekonomi ve estetik aynı 

anda göz önüne  alınmalıdır.  

Proje her şeydir, ciddi işler projesiz yapılamaz, kurumsal yapılar  projesiz çalışamaz. 

Arabaya bindiği zaman, gitmek istediği hedefe gidebilmek için öncelikle aklında yol 

güzergâhını belirler. Hedefe ulaşabilmek için proje olmazsa olmazdır.  

Proje, her türlü yapıda gerekli ihtiyaçları karşılayabilmek için zengin alternatif 

sunulabileceği için önemlidir ve gereklidir. 

Proje ile gerçekleştirilmesi planlanan bir faaliyete bütünsel olarak bakılabilmektedir. 

Uygulamada proje çok önemlidir. Ön etüt ve zemin çalışmalarını da doğru olarak 

yansıtan bir proje ile çalışmak her zaman çok verimlidir. 

Proje uygulama esnasında yapacağımız işlerde ve karşılaşacağımız sıkıntıları aşmada 

bizim yolumuzu aydınlatır. Maliyet üzerindeki etkisi tartışılmazdır. İyi bir proje ve bu 

proje ile yapılacak iyi bir planlama ile yapılacak işin süresi, kalitesi ve maliyeti optimize 

edilebilir. 

Proje işin alfabesidir. İşin nasıl, ne kadar yapılacağını gösteren belge olarak olmazsa 

olmazdır. Proje aynı zamanda bir arge çalışmasının ürünüdür. Gerçekleştirmekte 

olduğunuz yada çalıştığınız alan içerisinde ki gelişim surecinden daha önemli. En ama en 

önemli iştir. Proje olmadan bir işin başı ile sonunu bir noktada görebilmemiz mümkün 

değildir. Projesiz yapılan işin sonunun nereye varacağı belli olmaz. Proje uygulamanın 

yoludur. Tüm uygulama o yoldan gideceği için önemlidir. 

Proje olmadığı takdirde, hiçbir konuda bütünlük sağlanamaz. Örneğin; bir binanın 

mimarlar tarafından tasarlanması sonucunda avan projeleri hazırlanır. Bu projeler 

tasarımın kâğıda aktarılmış şeklidir. Daha sonra kesin ve uygulama projeleri (statik, 

elektrik, tesisat projeleri) hazırlanır. Bu projeler olmadığı takdirde maliyet hesabı 
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yapılamaz, uygulamaya geçilemez. Her disiplinde bir işe başlanmadan önce yol 

haritasının oluşturulması ve programlanması gerekir. Bu da proje aşamasıdır. 

Proje işin maliyetini ve emniyetini etkilediği için çok önemlidir. Şirketler gelecekte 

olmak istedikleri vizyonlarına gerçekleştirirler. Başarısız projeler, stratejik hedeflere 

ulaşmayı engeller. Bu sebeple projeler çok önemlidir. Ülke kalkınması projesiz 

düşünülemez. 

Dünyada bu kadar yoksulun bulunduğu yerde projesiz yap-boz yapmalüksümüz yok. 

Ayrıca bilgi eksikliğinden ve kuruluşlarda bulan yetersiz idarecilerin ve ilgili kontrollerin 

yanlış yönlendirilmelerinden ortaya çıkan niteliksiz projeler çok fazla israfa neden 

olmaktadır. Bu israfın ortadan kaldırılmasıyla dünyada ekonomik problemleri azaltılması 

konusunda önemli bir etkisi olacaktır. 

Proje yapılacak konuya göre önem taşır. İnsanın hizmet alacağı sektörler veya hizmet 

vereceği sektörler  (eğitim kurumları, sağlık yapıları, fabrikalar, kamu binaları… gibi) 

insan hayatını ilgilendiren, insan geleceğini şekillendiren konular olduğu için,  hedef ve 

amaçlar burada çok önem taşır. Bu açıdan konu ile ilgili olarak ilgili yönetmelikler 

çerçevesinde hareket edilerek planlama yapılırsa ortaya disiplinli çalışmalar çıkar. 

 

İstenilen amaca ulaşmak için projenin iyi kurgulanmış olması tabiî ki çok önemli, ancak 

projenin önemi kadar uygulama aşamasında bir o kadar önemli olan denetim, v.s gibi 

başka unsurlarda var. 

1.6 Tasarım Süreci 

“Sağlıksız yapılaşma, ….öncelikle arazi seçiminden başlıyor. Yapılan imar planların 

uygulanamaması, uzmanların görüşleri alınmadan Belediye Meclisinde yapılan imar 

planı değişiklikleri ile fay hatlarına, dere yataklarına inşa edilen yapılar doğayı 

dizginlemeye yetmiyor. Yanlış zemine inşa edilen yapılar ilk afetle birlikte büyük 

kayıplara sebep oluyor Rant baskısı yüzünden binlerce hayat yok olabiliyor bir anda” 

(Cana, 2012). 
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Büyük projeler alt projelere bölünebilir. Projenin niçin yapılmak istendiği kısaca amaç 

olarak yazılır. Konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar araştırılır,sonuçları çıkarılır 

ve incelenir. Metotları tespit edilir, literatür özeti çıkarılıp proje konusu tanıtılır. İyi bir 

giriş projeye, bilimsellik ve ilgi kazandırır. Bu yüzden giriş için iyi araştırma yapılmalı 

ve sağlam kaynaklar kullanılmalıdır. Proje çalışmasının nasıl yapıldığı ve de materyalin 

ve tekniğin projenin bilimselliğinin bir ifadesi olması sebebi ile; hangi tekniklerin, araç 

ve gereçlerin kullanıldığı anlatılmalıdır. 

Çalışma sonunda elde edilen veriler düzenli bir şekilde toplanmalıdır. Özellikle, 

grafikler, tablolar,  şekiller ve resimler kullanmak verilerin açıkça ifade edilmesi için çok 

önemlidir.  Sonuçların çıkma sebepleri ve bu sonuçların daha önce yapılan çalışmalarla 

karşılaştırılması yapılmalıdır. Bunun nedenleri açıkça ifade edilmelidir. Sonuç kısmında 

projenin yorumu da yapılmalı ve yeni projelere ışık tutması sağlanmalıdır. Projenin 

bilimsellik kazanmasında ve doğruluğunda kullanılan kaynakların verilmesi temel 

esaslardandır. 

Proje kapsam beyanı, projenin iş ihtiyacını, doğrulamasını, ihtiyaçlarını ve mevcut 

sınırlarını açıklar. Bu, maliyet tahmini zamanında göz önünde bulundurulan proje 

ihtiyaçları ile ilgili önemli bilgiyi sağlar. Proje kapsam beyanı, kısıtlamaları, varsayımları 

ve ihtiyaçları içerir. Kısıtlamalar, maliyet tahmini seçeneklerini sınırlayabilen özel 

faktörlerdir. Çoğu projeler için en yaygın olan kısıtlamalardan biride sınırlandırılmış 

proje bütçesidir. Diğer kısıtlamalar, gerekli teslimat tarihleri, mevcut olan yetenekli 

kaynakları ve örgütsel politikaları içerebilir. Varsayımlar, doğru, gerçek ya da kesin 

olduğu düşünülen faktörlerdir. Sözleşmenin ve yasal koşulların gerektirdiklerine sahip 

ihtiyaçlar, maliyet tahminlerinin geliştirmesinde ele alınan sağlık, güvenlik, çevresel 

faktörler, sigorta, entelektüel mal hakları, eşit iş seçenekleri, ehliyetler ve izinler gibi 

hususları içerebilir. (www.muhteremsayili.com/dersler/mgmt444/BKBolum7.doc, 2013) 

Tasarım yapabilmek için gerekli şartlar, tasarımcıya sağlanmamaktadır. Her zaman acele 

ettirilmekte ve araştırmadan işe başlanmaya zorlanmaktadır. Oysa tasarım yapacak 

kişinin özgür bırakılması, araştırma yapmasına fırsat verilmesi gereklidir. İyi bir iş 

çıkması istendiğinde süre kısıtlaması olmamalıdır. 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alt_proje&action=edit&redlink=1
http://www.muhteremsayili.com/dersler/mgmt444/BKBolum7.doc
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Gelişmiş ülkelerde tasarım konusunda yeni yaklaşımlarla yol alınırken; 

Türkiye’dekurumlar veya işverenler, proje veya tasarım için harcama yapmak 

istememekte, projesiz inşaat alışkanlığı devam etmekte ve oradan-buradan temin edilen 

projeleri kendiişlerinde; ciddi hiçbir etüt, araştırma ve fizibilite çalışması yapmadan 

kullanmaktadırlar. Bu şekilde uygulamaya geçilen projede ise iş devam ederken bir sürü 

sorunla karşılaşılmaktadır. Zaten emeğin de karşılığı verilmediği için neredeyse hediye 

olarak temin edilmeye çalışılan pek çok proje eksik ve hatalı bir şekilde tip proje olarak 

her yerde uygulanmaya çalışılmakta, bunların uygulanmaya çalışıldığı yerde revizesinin 

yapılması bile ihmal edilmektedir. 

Projeler yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, yarar sağlamaya dönük, açık ve anlaşılır 

olmalıdır. Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında anlamlı 

ilişki kurulmalıdır. Projeler sürdürülebilir olmalıdır. Proje çalışması merak ve gözlemle 

başlar. Çevrede yaşananları merak etmek ve bunun doğrultusunda merak edilen konulara 

ilişkin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk adımı oluşturur. Gözlem yaparak bilgi 

toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin 

olup olmadığının araştırılması, gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz 

konusu olmalıdır. 

Proje, belirlenen konuya göre araştırmalar yapılarak gerçekleşir. Konu mimari proje ise 

öncelikle edebiyat eserinde olduğu gibi giriş gelişme ve sonuç olarak gelişir. Giriş 

bölümünde fonksiyon şeması belirlenir. Fonksiyon şemasına göre mekanların birbirleri 

ile bağlantıları kurularak sirkülasyon alanlarına bağlanır. Gelişme döneminde ise, ilgili 

yönetmelikler devreye girer. Burada yönetmelikler doğrultusunda her bir mekan iç 

tefrişleri ile beraber oluşturulur, tasarım gücü ortaya konulur, detaylandırılır. Sonuç 

bölümünde ise statik proje, elektrik proje, mekanik proje hazırlanması için dağılım 

yapılır. Burada mimariyi etkileyecek faktörler var ise giderilir. Proje gerçekleştirilmiş 

olur. Sonuçta uygulama projeleri hazırlanarak proje hayata geçirilir. 

Bir işe başlamadan önce onun detaylı bir projesi hazırlanmalı; Proje öncesi etütler,  

fizibiliteler yapılmalı akabinde tasarımı yapılarak uygulamaya geçilmelidir.  
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İyi bir proje ile alternatifler net olarak belirlenir, tercih edilen ise uygun değer proje 

olacak şekilde hesaplanabilir. İyi bir proje işlevsel olmak zorundadır. Eserin kullanıcısına 

pişmanlık vermez.  

Malzeme, işçilik ve işletme giderleri minimum düzeyde ekonomik ömür ise beklenilen 

süreli olacaktır. Yani girdiler ile çıktıların oranı önemli olacaktır. Burada girdi ve çıktılar 

çok net olarak görülmeli ve ekonomik analiz yapılabilir ölçüler kullanılmalıdır. Proje 

maliyet tahmininde sapma kabul edilebilir olmalı% ±10’u geçmemelidir. Projenin yapımı 

uygun bir formatta olmalı, amaç, kapsam, alternatifler arasında ekonomik 

karşılaştırmalar yapılmalıdır. 

Sözleşme konusu işler, işveren tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından 

hazırlanıp işveren tarafından uygulama projelerine uygun olarak yapılır.  İyi bir proje 

gerek anahtar teslimini sözleşmesinde gerekse birim fiyat teklifi işlerinde hatalar çıkmaz.  

Son yıllarda geleneksel tasarım terk edilmeye başlanıldı. Artık kaliteli sağlıklı, enerji 

verimliliği, çevre, yeşil tasarımve bütünleşik tasarım anlayışı konuları gündeme 

oturmaya başlamıştır. 

“Kaliteli ve sağlıklı bir yaşamçevresinin oluşturulması için süreçlerinin bu yeni 

kaliteanlayışı çerçevesindeyürütülmesininyanı sıra yaşam kültürünün örgütlenmesi,siyasî 

alışkanlıkların değiştirilmesi gibi,çok geniş bir alanda, birçok yenilikçiadımların atılması 

da gerekli olmaktadır. 

Kalitenin, yaşamın tüm alanlarını kapsayan ekonomik ve toplumsalpolitikalar 

olmaksızın, yalnızca fiziksel mekân üretimine yönelik, yasaldüzenlemeler, standartlar ve 

organizasyonlardan beklenemeyeceği de açıktır.“Tasarım” ve “uygulama” çalışmalarının 

performansına bağlı olamayacağıdaortadadır. Yaşanabilir bir çevrede, belirlenen 

gereksinmelere uygun kalite düzeyinin ancak plancı, tasarımcı, uygulamacı, kullanıcı vb. 

gibi, bu süreçte yer alan, tüm birey ya da kuruluşların katılım ve katkılarının söz konusu 

olduğu bir üretim modeli çerçevesinde gerçekleşebilmesi olasıdır ”(Dengiz ve Onat, 

2013). 
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Bütünleşik tasarım, sürdürülebilir tasarım yapma pratiğidir; kendi özgün bazı 

özelliklerinden dolayı yeşil tasarım ve bütünleşik bina tasarımları eş değer tanımlamalar 

olarak düşünülmelidir  (Keeler ve Burke, 2009).  Sürdürülebilir mimarlığın, sadece enerji 

verimliliği ile sınırlanmadığı, aksine yapının hayat döngüsündeki tüm bileşenleri 

kapsayan bir kavram olduğu artık kabul edilmiştir. Bu çerçevede önerilen bütünleşik 

tasarım yaklaşımı; bir binanın tüm yapı sistemleri ve parçaları ile birlikte ele alınmasıdır. 

Böyle bir tasarım yaklaşımında, bina tasarım sürecinde bulunan farklı disiplinler bir 

araya gelerek, bütüne ilişkin görüşlerini bir girdi olarak sunarlar. Her disiplinden gelen 

yorumun, yapının diğer özelliklerine de katkıda bulunduğu düşünülmektedir.Yukarıda 

geçen disiplinlerin (mimar, mühendis, müteahhit.. vb.) her birinin farklı bir iş tanımı 

olduğu ve çoğu zaman amaçlarını, diğer iş gruplarıyla yeterli iletişimi sağlanmadan 

gerçekleştirdikleri görülmüştür. Bu durum, yeşil tasarım gibi alışılmış olmayan tasarım 

sürecinde istenmeyen boyut ve karmaşıklıktaki sistemler ortaya çıkarabilir. Bütünleşik 

bina tasarımlarında, alınan her tasarım kararı tekil etki yerine bir etkiler zinciri 

oluşturduğu için, başarılı bir uygulama örneği;  malzeme, sistem ve kütle elemanlarının 

birbirleriyle arasında olan ilişkilin anlaşılmasını gerektirmektedir. 

Bu noktada, tasarımı gerçekleştirecek mimar ve mühendis grubunun seçimi çok temel bir 

önem taşımaktadır. Üyelerinin sürdürülebilir yaklaşım üzerine tecrübesinin bulunması, 

hatta daha önceden beraber çalışmış olmaları gibi avantajların sağlanması, tasarım 

grubunun yeni bir yönteme uyum sağlamalarını fazlasıyla kolaylaştıracaktır. 

Tasarım kararlarının erken alınması, diğer önemli unsurlardan birisidir. Bütünleşik bina 

tasarım kararlarının, bina programı belirlendikten hemen sonra belirlenmesi 

gerekmektedir. Verilen bu kararlar, uygulanacak projenin amaçlarını belirleyecek, süreç 

içerisinde bu amaçlar performans hedefleri haline gelecek ve sonuç olarak tasarım 

stratejilerini tanımlayacaktır. Bu tanımlamaları erken yapabilmek, yenilikçi çözümlerin 

oluşabilmesine fırsat sağlayacaktır. Alınan tasarım kararlarının, belli bir hiyerarşi altında 

(yapısal, çevresel, vs...) örgütlenmesinde fayda vardır. 

Son olarak, ortaya çıkan ürünün gerçekleştirilme safhasında işletmeye alma, bakım ve 

denetleme gibi mekanizmalar tasarım kararlarının yapıya doğru şekilde aktarılmasını 
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sağlayabilir. Bu mekanizmaların etkili kullanılmaları halinde, binanın planlanan 

performansı ile gerçekleşen performansı arasında fark en aza indirilir.  

Tasarım ve üretim süreçlerinin en başından itibaren tasarımcı, kullanıcı, karar verici gibi 

tüm tarafların bir arada çalıştığı, ihtiyaçlar ve çözümlerin en erken aşamada en doğru 

şekilde ortaya konduğu bir bütünleşik tasarım süreci yapıların her yönüyle verimliliğinin 

arttırılmasında etkin bir çözüm oluşturmaktadır” (Yöntem,2012). 

Bu anlayışlarla yola çıkıldığında; proje başlangıç aşamasında ihtiyaç duyulan bilgiler; 

•  Projenin boyutu, türü ve ölçeği (kapsamı) 

•  Yerleşim alanının özellikleri 

•  Bina tasarımı hakkında varolan yasal düzenlemeler 

•  Nüfus yoğunluğu ve arazi kullanım mevzuatları 

•  Bütçe ve ödenek modelleri  

 Her bir ekip üyesinin katılımı ve ekip üyelerinin görevi üzerine paydaş planı “ (Yöntem 

T, 2012) olarak hazırlık gerekmekte ve tasarım aşağıda şemada görüldüğü gibi döngüye 

sahip ulunmaktadır. 

 

Şekil 1.1 Yeni tasarım anlayışı 

(Kaynak: Yöntem, 2012) 
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Çizelge 1.1 Geleneksel tasarım ile bütünleşik tasarım yaklaşımı karşılaştırması 

 

(Kaynak: Yöntem, 2012) 

1.7 Nitelikli Bir Tasarımcının Yetişmesi 

Deneyimli ve kaliteli projecinin yetişmesi,tecrübeye dayandığı için kısa zamanda 

gerçekleşmesi mümkün olmuyor. Ancak piyasada gerçek tasarımcıları ürettiği işler 

üzerinden kes kopyala yapıştır tarzında “sözde tasarımcılar” oldukça fazla 

bulunmaktadır. 

Tasarımcı, zaman içinde bilgi, performans ve kişisel etkinliklerini de katarak hem iş 

tecrübesi, hem de proje tecrübesi kazanması ve olgunlaşması gerekiyor. 

İyi bir tasarımcı olmak için tabiî ki zaman gerekiyor, uzman projeci olabilmek için bir 

süre yetkin bir büroda projeci olarak çalışmalarının mecburi olması gerekli. Ancak 

geldiğimiz noktada ihtiyaçtan fazla meslek adamı mezun ediliyor, her mimar veya 

mühendisi mezun olur olmaz uzmanlaşmadan büro açma hakları bulunuyor. 
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Kalitesine bağlı olarak değişebilecek bir soru, gerekli çabayı istikrarı gösterirse otuzunda 

da kaliteli bir projeci olabilir, altmışında da, projeye ve projeyi geliştirene bağlı… İyi 

tasarımcı kolay yetişmiyor; talep fazla değil, geçiştirme süresi olarak görülüyor veya iş 

bulana kadar burada çalışayım sonra değiştiririm diye bakılıyor. 

İyi bir tasarımcısaha tecrübesi, farklı disiplinlerde bilgi sahibi olması, uygulama tecrübesi 

de olmalı. En az beş senede iyi bir projeci yetişir.  Ancak, yine de usta çırak ilişkisinin 

tesis edilmesi ile sağlanır 

Standart projeler çıkaracak kişilerin yetişmesi yazılımlarla beraber çok kolay hale geldi 

ama programın verdiği bilgiye yorum yapacak projeci yetiştirmek hemen hemen 

mümkün değil. Yetiştirilmek adı altında alınan mühendisler karın tokluğuna çalıştırılıp 

taleplerini artıracakları zaman yenileri ile değiştirilmekte ve bu sistemde projeci 

yetiştirmekten ziyade mühendis kıyımı olmaktadır. 

Profesyonel projeciler hiç kolay yetişmiyor. Özellikle bir konu üzerinde uzmanlaşan 

projeciler, çok araştırma yapmış, uygulamada bire bir çalışmış ve deneyim kazanmış 

kişilerdir. Projeci yetiştirmek demek, sadece üniversitedeki lisans dersleri ile çizim 

programlarını öğretmek değildir. Uygulama eğitimi almayan, deneyim kazanmayan 

kişiler hiçbir zaman projede başarı elde edemez. Projeci olma hedefi olan kişiler 

üniversite eğitimine başladığı ilk günden itibaren konu ile ilgili uygulama alanlarında 

çalışmalıdır. 

1.8 Metot 

Niteliksiz projeye sebep olan unsurlar;mimar, mühendis ve plancılara internet yoluyla 

iletilerek anket yapılmış ve 200 kadar örnekleme kişiye gönderilen anketin cevabı, ancak 

28 örneklem alınmıştır.Örneklem kişilerin açık uçlu 14 adet sorulara verdiğicevaplar 

analiz edilerek grafiklerle anlamlandırılmıştır. (Ek 1: Anket formu) 

Bu miktardaki deneklerden yüzde yüz gerçekçi sonuç almak mümkün değildir. Daha 

fazla örneklemle daha doğru sonuçalınacağı açıktır. İleride gelebilecek yeni cevaplara ve 

ek çalışmalara göre bu analizler gözden geçirilerek konu daha da derinlemesine 

incelenebilecektir.  
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Örneklem; tasarım yapan (müellif) ile inşaatını gerçekleştiren kişilerden (yüklenici) 

oluşmaktadır. Rastgele seçilerek; kamu ve özel sektörlerde çalışanlar olarak da farklı bir 

dağılım göstermektedir. 

Çizelge 1.2 Mesleki dağılım 

Mesleği Mimar Mühendis Diğer 

Kişi 9 17 3 

 

Çizelge1.3 Çalışma yeri 

İş yeri Kamu Özel 

Kişi 19 9 

 

Çizelge1.4 İşyerindeki konumu 

Durumu İşveren Çalışan 

Kişi 6 22 
 

 

Çizelge 1.5 Faaliyet alanı 

Görevi Tasarım Uygulama Diğer 

Kişi 12 10 6 

 

Örneklem kişilerin açık uçlu sorulara verdiği farklı cevaplar analiz edilerek grafiklerle 

sonuçlar açıklanmıştır. 
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2. BULGULAR 

İnternet ortamında, tasarım ve tasarımcı ile ilgili hazırlanan ucu açık sorulara verilen 

cevaplar arasında yararlı olacaklarınseçimi yapılarak yansıtılmış ve sonuçlar da ileride 

grafiklerle özetlenmiştir. 

2.1 Nitelikli Projenin Getirileri ve Katma Değerleri 

İnşaat yatırımlarının boyutu ekonomiyi etkilemektedir. Diğer sektörlere olan etkisini de 

göz önüne alındığında; bu kadar etkin olan sektörün uygulamasının sonucunun da 

mükemmel olması gerekir. Tabiî ki sonucun mükemmel olması için de; yapımına yol 

gösteren başta tasarımın da kusursuz olmasına bağlıdır. Diğer bir değişle tüm projelerin 

nitelikli olması, idealimiz olmalıdır. 

Niteliksiz proje birkaç sene sonra, ya da kısa bir süre sonra geçerliliğini yitirecek olandır. 

Kazandırdığı tek şey bazı kişi ve kurumlara para kazandırmaktır. Nitelikli proje tarih 

kazandırır, tarihe gerekli bir imza koyar. Uzun vadeli uzun zamanda emekle harcanan 

proje sahibini yapı ömrü boyunca mutlu eder. 

Nitelikli proje düşük maliyetli, emniyetli ve estetik yapıların inşaa edilmesine olanak 

tanırken, niteliksiz proje inşaa edilen yapının kalitesini düşürür. Yüksek işletme 

maliyetlerine   ve yatırımların tamamen boşa gitmesine  bile sebep olabilir 

Nitelikli proje; insanın para ve konforunu artırır. Niteliksiz proje; yapılan tüm işin çöpe 

gitmesine sebep olur. Nitelikli proje işin devamını getirir, itibar kazandırır. Niteliksiz 

proje kaybettirir.  

Nitelikli proje, zaman, itibar, kariyer, prestij, para, daha fazla iş kazandırır. Dolayısıyla 

nitelikli proje imza gibi uzun yıllar kalıcı olur ve adından söz ettirir, aynen mimar 

Sinan’da olduğu gibi… İşten anlayan için projeci çok büyük saygınlık uyandırır  

Hem proje yönetimiyle nitelikli, hem de ortaya çıkan ürünüyle nitelikli bir proje şirkete 

itibar, değer, motivasyon ve para kazandırır. Aksi durumda ise bunları kaybettirir. 
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Yap-boz-yap durumlarını en aza indireceğinden yapım aşamasında; zamanda, 

maliyetlerde, iş gücü ve kaynak kullanımında tasarrufa neden olur, etkin kaynak 

kullanımı sağlar. Bununla birlikte, kültürel değer katar ve tarihe mal olabilir. 

İyi bir imalat nitelikli projeden geçer. Kısacası işin imalatı esnasındaki çalışan sorumlu 

kişiler çok rahat ve güvenli çalışır. Niteliksiz proje hem zaman, hem para, bazen de 

yaşam kaybettirir. 

Nitelikli proje estetik ve ekonomi dengesini kurar ve en önemlisi yapım sürecini etkiler. 

Projeci yapılacak olan imalatı kafasında tasarlayan ve ortaya nasıl bir eser çıkacağını da 

bilen kişidir. Yapımdan sonra görülen hataların çok anlamı yoktur. Bu yüzden emeklerin 

boşa çıkmaması için proje aşaması iyi değerlendirilmeli ve nitelikli projeler hayata 

geçirilmelidir. 

Nitelikli proje doğrudan parasal değer kazandırır. Buda kişilerin fakirleşmesi veya 

zenginleşmesidir.  Somut örnek, doğru zeminetüdü doğru yapı tasarımıdır.Heyelanlı veya 

balçık, çürük zeminlerde fazla masraf ve fuzuli çözüm önerileri boşa geçen zamandır.  

Örnek Bolu dağı tüneli, tamamlanamayan Ayaş Tünelleri güzergâh seçim vezemin etüdü 

eksikliği, gibi örnekler çoğaltılabilir. 

Yeni şehir ve belde yerleşimlerinde tarım arazileri seçiliyor.Yerleşim yerlerine halk 

yerleştikten sonra hizmetgidiyor. Hâlbuki önce ilk yerleşime açılacak yerin imarı ve buna 

bağlı alt yapı tesisleri yapılmalıdır. İmar planı yerleşimine ve nüfusuna göre hizmet 

gitmeli ve projelendirilmelidir. 

Nitelikli proje sahibini mutlu eder. Güne evinde uyandığında güneş gören aydınlık bir 

ortamda işe başlatır. İşinde ise ferah iyi ısıtılıp soğutulan aynı zamanda aydınlık ortamda 

maksimum verim ile çalışmayı sağlar. Niteliksiz proje ise maddi ve manevi açıdan 

kaybettirir.  

Nitelikli proje ile sınırlı ekonomik kaynaklar kullanılarak, en yüksek fayda 

sağlanır. Nitelikli proje zaman, maliyet ve eser kazandırır niteliksiz proje ise daha 

şantiyede sıkıntı yaşatır.  
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Niteliksiz veya eksik olan projeler ile yola çıkıldığında, uygulama aşamasında geri 

dönüşler; tekrardan başa dönüşler yaşanacaktır. Tüm detayları ile birlikte hazırlanmış 

mimari, statik, elektrik, tesisat projeleri ile işe başlandığı takdirde, sadece uygulama 

alanda daha önce ön görülemeyecek sorunlar ile karşılaşılır. Oysa niteliksiz olarak 

belirtilen projelerle yola çıkıldığında, tekrardan inşaat sırasında yıkımlar, başa dönüşler 

yaşanacaktır. Projelere nitelik kazandırmak konusunda, son yıllarda çıkarılan ve 

uyulması zorunlu olan yönetmelikler önemlidir. Yönetmeliklere uyulması halinde ileride 

yaşanabilecek risklerde sıfırlanacaktır. 

Nitelikli projede verilen konu ile ilgili araştırmalar yapılarak maksimum düzeyde verim 

alınması hedef ve amaçtır. Mimar burada ilgili yönetmelikleri değerlendirerek çevresel 

faktörlerle birleştirerek, tasarım gücünü ortaya koyarak planlama yapar. Planlama 

geleceğe dönük olarak yapılır. 

Nitelikli proje; İnsanların yaşamını daha kolay hale getirebilir, daha mutlu olabilmelerini 

sağlar, daha fazla zaman ve para harcamalarını engeller, sonuca daha doğru kısa yoldan 

ulaşabilmeyi sağlar, dolayısı ile ekonomik gelişmesini ve ruhsal gelişimini daha kolay 

hale getirir. 

İmalat  üretim sektörlerinin en karmaşık, en kapsamlı  sektörü sayılan inşaat sektörü için 

ise bu kavramın çok daha önemli ve detaylı bir içeriği vardır. İnşaat sektöründe 

uygulanan  projeler genelde kendini tekrar etmez, çalışılan coğrafya hemen  her projede 

farklıdır, ekipler farklıdır, muhatap olunan idare farklıdır (Avinal, 2011). Bu nedenlerden 

dolayı nitelikli tasarım içeriği inşaat sektörü açısından çok daha kapsamlı bir şekilde ele 

alınmalıdır. 

Nitelikli proje, çevrecidir, insancıldır, tarihi dokulara zarar vermez. İlk yatırım ve işletme 

maliyetleri giderlerinin yıllık net bugünkü değeri toplamı düşüktür. Nitelikli projeye 

sahip yapım işlerinde, pek çok sorun çözülmekte ve bir takım kayıpların gerçekleşmesi 

de önlenmektedir.  
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Çizelge 2.1 Bütünleşik yapı tasarımı yararları 

 

(Kaynak: Yöntem, 2012) 

İnşaat işlerinde veya yapım işlerinde uygulama öncesi mutlaka bir proje olması gerekli 

ve bu projenin de nitelikli olması halinde işler ve işletmeler sorunsuz yürütülebilir.  Aksi 

halde pek çok sıkıntılar, taraflar arasında uzlaşmazlık konusu haline gelir.  

Uygulama sonucu çıkacak hatalar, neden olduğu zararlar veya hatanın kaynağı çok kolay 

anlaşılabilir. Yükleniciden mi, işverenden mi, proje müellifinden mi karar verilmesi 

netleşir. 

İşlerin devamını, sözleşme hükümlerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yaptırmak 

mümkün olur.   

Projenin uygulanması, işveren tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin 

denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilmesinde fazla problem yaşanmaz. 
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Şöyle çevreye bakıldığında tasarımı niteliksiz yapılarla dolu alanlardaki taşınmaz 

değerlerinin diğer bölgelerdekine göre ne kadar geride olduğu görülmektedir.  Hatta 

bazıları beton yığını olup adeta çevreye zararlı katı atıktan ibaret olduğu bilinmektedir. 

Proje emek ister.Türkiye’de pek çok enkaz yığını projelere bakıldığında projelerin ne 

kadar özentisiz, ne kadar siyasi olduğu ve ne kadar acil olarak yapıldığı görülüyor. 

İyi bir projede ilave iş artışı veya eksilişi nadirdir. İşin süreci daha ölçülebilir veya 

tahmin edilebilir.  Dolayısıyla ödenek planlamasında kolay yürütülebilecektir. İyi bir 

proje, kaynakların verimli kullanılmasına sebep olur.  İyi bir proje kalıcı olur, net olur. 

Bilimsel ve standartlara uygun olur.  

İyi bir tasarımda sözleşme yönetimi de başarılı olur. İyi bir proje ile gereksiz işçilik,  

malzeme kullanımı ve detaylar, dolayısıyla gereksiz maliyet artışı önlenir. İşveren ve 

yüklenici arasında uzlaşmazlık konuları azalmış olacaktır. Proje maliyeti netliği ve gelir 

gider açısından analizi kolaylaşır.  İş artışında veya beklenmedik durumda izlenecek 

politika doğru ve süratle belirlenir. İşin zamanında sağlıklı, kaliteli ve ekonomik olarak 

tamamlanması sağlanır. İşin kısmi olarak tamamlanıp iletilebilecek kısımları önceden 

tasarlanabilir.  

İşletme giderleri azaltılmış olacaktır. İyi bir proje çevreci olacaktır. İyi bir proje ile afet 

riski minimuma inecektir.  İyi bir proje ile yer seçimi de uygun olacaktır. İyi bir projede 

ihtiyaçlar ve öncelikler iyi belirlenerek bütçeleme yapılabilir. İyi bir proje ile malzeme 

stokları asgari ve fireleri ekonomik olarak belirlenir 

Malzemelerin şantiye içi sık sık taşınmasını gerektirmez. İyi bir proje uygulama revize 

görmez.İyi bir proje zaman kaybına neden olmaz. İyi bir projenin sabit maliyetleri de 

azdır. Fiyat farkları da işin maliyetini fazla artırmaz. 

Ne yazık ki Türkiye’de yatırımı, yarım kalmış veya beklenilen verimi, performansı 

sağlamayan yüzlerce büyük tesisler bulunmaktadır. Bunların çoğu proje veya tasarımın 

niteliksiz olmasından kaynaklanmaktadır.  Bunların sebep olduğu ekonomik kayıplar ile 

onlarca tesis yapılabilir. 

 



   

23 

 

Grafik 2.1 Nitelikli projelerin kazandırdıkları 
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2.2 Tasarım Bedelinin Yapının Toplam Maliyeti İçindeki Payı 

Proje tasarımı için büyük emek ve zaman harcanır. Bunun da bir değeri vardır. Bu değer 

gerçek anlamda karşılığını buluyor mu? Proje tasarımının karşılığı işin toplam 

maliyetinin ne kadarını oluşturmalıdır? Yapının sahibinin zengin eden bir projede 

tasarımcının payı ne oranda olmalı?  Projenin niteliksizliği,  projeye gerçek bedeli 

verilmediğinden mi kaynaklanıyor yoksa projenin niteliksizliğinden mi, gerçek bedel 

verilmiyor?  Tüm benzer sorular irdelenmelidir. 

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi hesap esasları detaylı 

belirlenmiştir. Yapı alanı sınıf ücret oranı: Mimarlık hizmetlerinin yapı toplam 
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maliyetine oranı “Yapı Alanı/Hizmet Oranı Tablosu”ndan bulunur. Ara değerler 

enterpolasyonla hesaplanır. 

Şüphesiz proje tasarım bedelinin eserin toplam bedeline göre sabit bir oran belirlemek 

doğru olmayabilir. Bu projenin karakteristiğine ve boyutuna göre değişir. Burada 

kastedilen genel anlamda bir oranı konu etmekte yarar vardır.  Bu konuda da çok farklı 

cevaplar alınmıştır, bunlardan bazıları: 

“İşin nevine göre değişmekle beraber  hiç bir proje bedeli  %2 den az olmaz özel 

tasarımlarda arge gerektiren işler de bedellin sorgulanmaması gerekir.-Proje bedeli eserin 

yapım maliyetinin %10'u oranında olmalıdır. 

Proje işin tutarının en az % 20'si olmalıdır.- Bu değer şu an için %3 -% 10 

seviyelerindedir. Değişkendir ama maksimum 3 te 4 te birini aşmamalı -Meslek 

odalarının belirlediği  kriterlergöz önünde bulundurdular ise % 10 civarındadır. Ancak 

pratikte bu çok yüksek bir maliyettir. Zaten bu hesaplama yöntemi ile belirlenen bir 

maliyetle proje ihalesi yapılırsa % 70 civarında tenzilat oranı gerçekleşir. Sonuç olarak 

çok idealist, kurumsal bir projeci değil ise yapı yaklaşık maliyetinin % 3'ü civarında 

proje bedelleri ortaya çıkmaktadır - Proje bedeli toplam maliyet bedelinin % 3’ünden az 

olmamalıdır-En az % 10, % 10 civarında olmalıdır- Burada bir genelleme ve 

formülasyon yapmak doğru olmaz. Ama bu oranın düşük olması tercih sebebidir -% 5’i 

olmalı-Proje boyutuna ve mahiyetine göre değişiklik göstermektedir- En az   %5 - % 10  

olmalıdır-% 4 den aşağı olmamalı- % 6- Proje bedeli projenin önemine göre % 10 ile % 

15 arasında olmalıdır.” 
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Çizelge 2.2 Proje tasarım bedelinin, yapının toplam maliyeti içerisindeki payı  

S. N 
Minimum 

% 

Maksimum 

% 

Ortalama 

% 
Açıklamalar 

1 2 2 2 
%2 den az olmaz özel tasarımlarda arge gerektiren 

işler de bedelin sorgulanmaması gerekir. 

2 10 10 10 
 

3 20 20 20 en az 

4 3 10 6,5 
 

5 3 4 3,5 maksimum %3-4'ü aşmamalıdır 

6 10 10 10 
 

7 3 3 3 
 

8 3 3 3 den az olmamalıdır. 

9 10 10 10 en az 

10 10 10 10 
 

11 5 5 5 
 

12 5 5 5 en az 

13 4 4 4 den aşağı olmamalı 

14 6 6 6 
 

15 10 15 12,5 
 

16 2 3 2,5 
 

17 10 20 15 
 

18 
  

15 
 

Sonuç 6,82 8,24 7,94 
 

 

Bu cevaplar kişilerin çalıştıkları sektörlere ve mesleki branşlara ve projeci veya yapımcı 

olup olmadığına göre değişmektedir. Anketteki cevaplar, sonuçtaki tabloda özetlenmiştir. 

2.3 Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları 

Mimarlar, mühendisler ve plancılar bağlı bulundukları meslek odaları vardır. Meslek 

Odalarının temel işlevleri Anayasa’dan aldığı yetkiyle “üyelerinin mesleki gelişimini 

sağlamak”, “değişimleri izlemek” ve “uygulamayı denetlemek”tir. Bu çerçevede 

Anayasa’nın 135. maddesindeki “müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki 

faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini 

sağlamak” bu yetkilendirmeyi ifade eder. 
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Örneğin; Mimarlar Odası, 1954 yılında özel bir kanunla kurulmuş, mimarlık mesleğinin 

uygulanması ile ilgili kuralların belirlenmesiyle görevli ve zorunlu üyeliğe dayanan, 

kamu ve toplum yararına çalışan Anayasal bir meslek kuruluşudur. Kurulduğundan bu 

yana, mesleğin ve meslektaşların sorunlarının, kentlerin imar süreciyle doğrudan bağı 

nedeniyle, kentleşme sorunlarını dikkatli biçimde izlemekte, gerektiğinde müdahale 

etmektedir. 

Türkiye’de elbette tasarımcılara sahip çıkan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği 

(TMMOB) gibi meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları var.  Ancak bu konuda 

meslek odaları etkin rol almaya çalışsa da misyonlarını tam olarak yerine getirememekle 

beraber zaman zamanda mimar veya mühendislere bir takım maddi külfet getirdikleri 

onların önünde köstek oldukları ifade edilmektedir. Tasarımcı bu konuda tek başına 

kalmakla birlikte ticari kaygılar nedeniyle meslektaşları ile bir mücadele içerisine 

çekilmekte ve zaten olmayan kalite daha da aşağıya çekilmektedir. 

Tasarım yapan, proje çizen kişilerin haklarını korumak için TMMOB kurulmuştur. Oysa 

günümüzde sadece üye aidatlarının peşinde koşan ve proje onaylayan bir oda zihniyeti 

hakimdir. Yeni mezun olan bir mimar veya mühendis çalışabilmek için hemen odaya üye 

olur. Aidat borçları ile hiçbir destek görmeden yılları geçer. Deneyim kazanır zaten 

TMMOB o zaman sizi dikkate almaya başlar. Sivil toplum kuruluşlarının çabaları zaten 

önemsenemeyecek kadar azdır. Yasal hak arama ve haksız uygulamaların sonlandırılması 

da uzun süreçler gerektirmekte, açılan davalar iş işten çektikten sonra sonuçlanmaktadır. 

Meslek örgütleri, sözde sahip çıkıyor fakat aidat toplayan siyasi kuruluşların yan organı 

gibi çalışmaktan öte gitmedikleri düşünülmektedir. Bu nedenle tasarımcılar olması 

gereken güce sahip değildirler, onlar yapımcıların (müteahhit) yanında garip kalmaktadır.  

Bu konudaki problemi, meslek odalarının çözmesi gereken bir durum ancak yeteri kadar 

yapıldığı kanaati yaygındeğil; “Meslek odalarının varlığından bahsedebiliriz ancak bu 

kuruluşlar da belli noktalardan sonra yeterli hassasiyeti göstermemektedirler. Ya da 

iktidarlara gerekli yaptırım yaptıramamakta ve etkili olamamaktadırlar. Meslek 

odalarının iktidarlarla kavgaları siyasi arenaya taşındığı için, tasarımcılar da bu alanda 

taraflar arasındaki siyasi kavganın arasında ezilip kalmakta, hiç kimse sahip çıkanı 

yoktur. Bu konuda maalesef odalar, yeterli çalışmayı yapmaktan, tasarımcıların haklarını 

korumaktan ziyade, üyelerin aidatını alma derdine düşmektedir .” 
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T.M.M.O.B., Mimarlar Odası gibi sivil toplum kuruluşları bulunmakla birlikte bireysel 

anlamda mesleki faaliyette bulunan arkadaşların sorunlarına birebir eğilmekten uzak 

konumda bulunduklarını kanaatini taşıyanlar var. Bu örgütler daha çok sahip oldukları 

ideoloji doğrultusunda toplumsal olaylarla ilgili faaliyet gösterdiklerini iddia edenler 

varken diğer taraftan meslek odası yöneticileri daha farklı düşünüyor; kalitesizliğin 

sebebinin ticarileşen eğitim politikalarına bağlıyor: 

“Mimarlık ve Mimarların Asli Sorumlulukları Unutturulmaya ve Dışlanmaya Çalışılması 

Meslek örgütümüz, ülkemizdeki tüm mimarların bir çatı altında toplanmasını 

sağlamaktadır. Meslek örgütüne kamu kurumlarında çalışan mimarların üyelik 

zorunluluğu bulunmaması; mesleki denetimlerin idarelerin keyfiyetine bırakılması ve 

ticarileşen eğitim politikaları eşliğinde özel mimarlık okullarının denetimsiz ve koşulsuz 

olarak çoğaltılması nedeniyle sahte diplomalar sorunu giderek artmaktadır.” 

“Özellikle çokuluslu şirketlerle işbirliği yapan belediyelerin, en temel altyapıların 

özelleştirildiği fiziksel çevrelerin, kamunun malı olması gereken en temel servislerin 

kişilerin kullanımına verildiği bir ülkede, mimarın adı giderek unutturulmak 

istenmektedir. Yerel yönetimlerin bu kabul edilemez davranışları, doğal olarak 

kullanıcılara ve işverenlere de yansımakta, mimarı "ruhsat aracı" ya da “sermayenin 

simgesel ve mekânsal ihtiyaçlarına kalem ve reklâm aracı” olarak görme eğilimi art-

maktadır. Mesleğini temel ilkeleri ve etiği ışığında gerçekleştirmek isteyen 

meslektaşlarımız işsizlik sorunuyla baş başa kalmaktadır. Dışa bağımlı ve ekonomisi 

sürekli kriz içerisindeki ülkemizde ücretlerin düşüklüğü, işsizliğin büyümesi, mimarların 

hayat standartlarının altında yaşamak zorunda bırakılması, mimarlık bürolarının 

küçülmesi ve kapanmak zorunda kalması, ekonomik çöküntünün göstergelerinden bir 

kısmını oluşturmaktadır” (Mimarlık Dergisi,2011). 
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Grafik 2.2 Tasarım ve tasarımcı için meslek odaları veya sivil toplum kuruluşlarının 

etkinliği 

 

 

 

 

2.4 Yasal Düzenlemeler 

Hakkını istemeyene hak verilmiyor. Tasarımcılar, hak arama yerine, bu konuda gerekli 

yasal düzenlemelerin yapımıkonusunda çabaları, meslek odaları ve mesleki birliklerden 

beklemekte ancak meslek odaları diğer sorunlardan tasarım ve tasarımcıların sorunlarına 

yeterince eğilememektedirler. 

“TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi 

Mimar, bir yapıyı "eser sahibi" olarak tasarlar ve yapımını denetler. Eserinin tam ve 

mükemmel olarak gerçekleştirilmesini gözetir, eksiksiz ve kusursuz olarak 

işveren/işsahibine tesliminden sorumludur.  

Mimar, 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası" hükümlerine göre ve mimarlık 

mesleğinin genel tanımı ve uygulaması çerçevesinde gerçekleştirdiği plan, proje, resim, 

her türlü tasarım ve maketin ve bunlara dayanılarak gerçekleştirilen yapıların telif 

haklarına sahiptir ve bunların ne şekilde çoğaltılacağına ve yayınlanacağına kendisi 

karar verir. 

Telif hakkını kazanmış olan mimar, işveren/işsahibi tarafından onaylanan ön projeden 

sonraki geri kalan tüm iş aşamalarını yapmaya hak kazanır.  
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Mimar, müellifi olduğu yapıyı imzalamaya hak kazanır.  

Telif hakkı her ne koşulda olursa olsun, mimar'ın kendisi tarafından dahi bir başkasına 

devredilemez. 

Mimar, üstlenmiş olduğu mimarlık hizmetlerinin eksiksiz ve kusursuz olarak yapılması ve 

tamamlanmasından sorumludur. Tasarımı ve denetimi altında gerçekleştirilen yapının 

sahiplerine ve kullanıcılarına kusursuz olarak teslim edilmesinden sorumlu tutulur.  

İşveren/işsahibinin yüklenici/yapımcılarla yaptığı anlaşmalarda taraf olamaz ve bu 

anlaşmalardan ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz”(Mimarlar Odası Mimarlık 

Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi). 

 

“İş yaşamında henüz herhangi yapıya uygulanmayan bir mimari projenin onu meydana 

getiren mimarın izni olmaksızın bir yapıya uygulandığı veya proje müellifi mimarın 

projesini uyguladığı bir binanın kopyalanması suretiyle mimarların telif haklarının ihlal 

edildiği gözlemlenmektedir. Bu ihlallerinin engellenmesi, telif hakkı ihlal edilen mimarın 

zararının giderilmesinin bir yolu da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa 

dayanarak dava açmaktır ”(vuraldogan.blogcu.com, 2013). 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun yaptırım gücü son derece yüksektir. Telif 

hakları olarak yeterli olup ancak bunun dışında; müelliflere emeğini karşılayacak bir mali 

düzenleme yok. Bu konularda serzenişler az değil: 

“Yeni yapılan yasal düzenlemelerle, tasarımcılar telif hakkına sahip olmuştur. En azından 

tasarım yapıp, proje çizdiği ve imza attığı yapıların her türlü hakkından yaralanması 

sağlanmıştır. Bu aynı zamanda mimar ve mühendislere sorumluluk yükleyerek, niteliksiz 

proje ile işe başlamanın önlenmesini sağlamıştır. 

Projecilerin özel sektörde ve resmi kurumlara yapılan işlerde sözleşmeleri vardır. 

Bunlarda tek taraflıdır. Bu şartları kabul edersen yap, etmezsen” güle güle” 

denilmektedir. Bu durumda yasal yollara başvurup hak arayanlar çok nadirdir. 

Ciddi yasal gereklilikler var, projecinin ve proje ortamlarının devlet desteğine alınması 

gibi. Bir büro için kaç tane lisanslı programa sahip olması gerekiyor ve bunların her sene 
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güncelleme masrafları, yüksek vasıflı personel istihdamı… Bunlar Türkiye’de projecilik 

mantığında projeden elde edilecek gelirle götürülebilecek şeyler değil.” 

Grafik 2.3 Tasarım ve tasarımcı için yasal düzenlemelerin yeterliliği 

 

 

Meslek odaları projecilerin emeğine sahip çıkmaları, proje tasarım bedeli 

formülühazırlamakla yetmiyor. Proje hazırlama değeri daha gerçekçi, uygulanabilir ve 

takip edilebilir olmalı. Aslında bir proje tasarımında,  bedelinin ikinci plana düşmesi 

öncelikle niteliğinin iyi olması gerektiği bilinmektedir.  

Bunun için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda proje yapım hizmetlerinin danışmanlık 

hizmet alımı kapsamına alınarak “Belli İstekliler Arasında İhale” şeklinde düzenlenmiş, 

teknik puanın ağırlığı öne çıkmaktadır. Hatta gerek görülmesi halinde danışmanlık 

ihalesinde isteklilerden geçici teminat alınmamasıhususu idarelere bırakılmıştır. Burada 

projeye verilen değer görülmektedir, ancak yetmemektedir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda tasarım hizmetlerinin alımı,hizmet alımı veya 

danışmanlık ihalesi şeklinde yapılmaktadır. Burada bir netlik yoktur. Kısaca önemi de 

yoktur. Aslında tasarım için ihale kanununda başlı başına bölüm ayırmak gerekmektedir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda, proje ile ilgili tanımlar ve hükümler aşağıda 

verilmiştir. 

Ön proje: Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin 

araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki 
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değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan 

plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi, 

Kesin proje: Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve 

zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, 

inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin  belirtildiği projeyi, 

Uygulama projesi: Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü 

ayrıntısının belirtildiği projeyi, 

Tasarım yarışmaları  

Madde 23- İdareler gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel 

tasarım projeleri, şehir ve bölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya 

tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve 

esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilân yapılmak suretiyle, jüri tarafından 

değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışma yaptırabilir. 

Danışmanlık hizmetleri     

Madde 48-(Değişik: 20/11/2008-5812/18 md.) 

Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar 

uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname 

hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki 

hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır. 

Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli 

istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. (Değişik son cümle: 31/3/2012-6288/6 md.) 

Ancak yaklaşık maliyeti 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet 

alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık 

hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir. 

İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar              
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Madde 62- Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri 

için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur: 

c) (Değişik: 18/4/2007-5625/5 md.) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, 

kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri 

yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık 

olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği 

durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan 

yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması 

zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre 

bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile 

işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya 

uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden 

önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje 

üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için 

anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem 

iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve 

kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale 

hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, 

karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde 

aranmaz  (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu). 

Meslekodalarınınve bazı kamu kurumların proje tasarım bedelinibelirlemesi 

içinkullandıkları hesap esasları bulunmaktadır. Örneğin: TMMOB, Mimarlar Odası 

Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi gibi kriterler oluşturulmuştur. 

Burada; mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, 

müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabeti önlemek, mesleki sorumluluk, hak ve 

görevleri tanımlamak, mimarlık hizmetlerinin niteliği ve bunların karşılığında ödenecek 

en az ücretlerin belirlenmesini sağlamaktır. Madde 3 — Bu Şartname, 17/6/1938 tarihli 

ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 27/1/1954 tarihli ve 6235 

sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 13’üncü ve 39’uncu 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
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Diğer taraftan proje müelliflerinin proje bedeli hesaplaması, hizmet oranlarına, yapı 

sınıfına, hizmet bölümlerine (aşamalarına), yapı alanına, yapı bölgesine göre değişiklik 

göstermektedir. Bunlar için belirlenmiş belli katsayı ve değerler vardır. Detaylı bir 

şekilde tasarımın bedelinde yer alan tüm gider kalemleri kolaylıkla hesaplanabilir. Zorluk 

kriterleri katsayısı, mimarlık hizmetlerinin gerçekleştirileceği yapının bulunduğu yer, 

coğrafi koşulların etkileri, yapının türü ve niteliği, bağlı olduğu yasa ve yönetmelikler, 

vb. esaslar detaylı olarak belirlenmiştir. 

Hesaplarda işin boyutuna ve özelliğine göre sabit giderler ve değişken giderler olarak 

girdiler dikkate alınmakta, birden çok disiplinleri kapsayan proje tasarımlarında ise her 

meslek disiplininin payı belirlenmiş olup, uygulama devam etmektedir. Burada özellikle 

teknik elemanların asgari ücretlerinin belirlenmesine bir yasal bir zorunluluk 

getirmekgerekiyor. 

“Asgari ücret: Her türlü mimarlık hizmetlerinin, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler 

uyarınca yapılabilmesi için TMMOB ve bağlı odalarca tespit ve ilan olunan ve 

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 27 nci maddesinin 5 

inci bendi uygulamalarına da esas en az ücretlere, 

Hizmet dalı oranı (HDO): Yapının toplam proje tutarı içindeki hizmet dallarının oranına,  

Hizmet bölümü oranı (HBO): Proje hizmetlerinin kendi içindeki hizmet oranlarına (Bu 

oranlar her ihtisas dalı tarafından ayrıca tespit edilir.), 

İhtisas katsayısı (ĠKS): Her odanın ihtisasının özelliklerine uygun olarak belirleyeceği 

katsayıya, 

Çevre Düzenleme Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi yürürlüğe girinceye 

kadar Yapı Maliyet Grubu  

Kentsel Tasarım Hizmetleri: TMMOB Mimarlar Odası Kentsel Tasarım Hizmetleri 

Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi esaslarına göre yapılır. 

İmar Planlama Çalışmaları, Koruma Amaçlı İmar Planları: 3194 sayılı İmar Kanununun 

44. maddesi uyarınca, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca yürütülen, İmar Planlarının 
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Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği 

uyarınca, Plan Yapım Yeterlilik Belgesi Sahibi mimarlarca yapılabilir“ (TMMOB, 

Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi”). 

Gibi gerekli olan ancak uygulaması olmayan, takip edilmeyen pek çok formüller ikincil 

mevzuatlarda yer almaktadır. 

Kamu kurum ve kuruluşları için belli başlı bir düzenleme olabilir ancak, her meslekte 

olduğu gibi tasarım ve projeciler içinde branşlaşma olmalı ve bu branşlaşmada teklif 

fiyatlarına farklı yansıyacağı için kurumlarda yetki olmalıdır. Bir hastane, bir havaalanı 

veya bir otobüs terminalinde tasarım farklılıkları ve farklı çalışma süreleri olacaktır. 

Sadece m
2
 ölçüleri ile sınırlamak yanlış olur düşüncesindeyim. 

Diğer taraftan, yeni yapılacak projeler ile mevcut binalara uygulanacak proje hizmetleri 

için mutlaka düzenleme yapılması gereklidir. Mevcut binalara tadilat projesi hazırlamak 

yenin bina gibi olmamaktadır. Tadilat projesinde öncelikle mevcut proje de hazırlanarak 

tadilat projesi hazırlanacağından harcanan emek daha fazla olmaktadır. 

2.5 Tasarımcıların Telif Haklarına ve Eserlerine İlgisizliği 

Çoğu projeci eserine sahip çıkmamakta, anlık kararlarla niteliksiz projeler üretilmektedir. 

Bunun sebebi gelişmekte olan ülkelerde yapılan projelerin ve o ülkenin kısa, orta ve uzun 

dönem ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olmayan projeler olmasıdır. İnsanların 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek projeler, uzun zaman içerisinde düşünülmüyor, gündelik 

ve niteliksiz projeler olarak sahiplenilmiyor. Bu nedenle pek çoğu uygulamada tadilat 

görmektedir. İsim yapmış projeciler eserine göğsünü gere gere telif yasası çerçevesinde 

sahip çıkabilmelidir. 

Bu, duruma bağlı olarak değişse de aslında pek az projeci yasal hakları dâhilinde eserine 

sahip çıkabilir, Birçok kişi eserin inşa edilme sürecine şahitlik dahi etmez. Dolayıyla 

esere sahip çıkmaktan bahsetmek mümkün değildir. 

Diğer taraftan yapılan bazı güzel işin projesinde nice isimsiz kahramanlar bulunmakta, 

ama kıymeti bilinmemektedir. 
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Proje devam ederken veya bittiğinde proje yöneticisi projesine her zaman sahip çıkmalı, 

projesini anlatmalı, tanıtmalı, destek aramalı ve gerektiğinde savunmalıdır. Proje 

sonunda ortaya iyi bir ürün çıkıyorsa, kabul görüp çok kullanılıyorsa zaten bu ürün çok 

nadir olaraktasarımcının adıyla birlikte anılır, tıpkı Mimar Sinan’ın eserlerinde olduğu 

gibi.Projeciler daha çok perde arkasındaki kahramanlar ama eser daha çok müteahhidin 

adı ile birlikte anılmaktadır. 

Kitaplarda, yazılım lisanslarında v.b. konularda telif hakları vardır.  Fakat tadilatlar yazılı 

ve zaptlıdeğildir. Böyle olacak denilebilir. “Bu nereden çıktı gibi” soruyla karşı karşıya 

kalınabilir. Ayrıca bir de telif haklarını vermeyi peşinen kabul edilirse işin sahiplenme 

mümkün olmayacaktır. 

Her projeci eserine sahip çıkmamaktadır. Çünkü bazıları para almak ister, bazıları ise 

eserlerinin sonsuza kadar kendi çizgileri ile yaşamasını ister. 

Eğer çok güçlü kurumsallaşmış bir proje firması ise projesine sahip çıkabiliyor, bunun 

dışındakiler oldukça zordur. Zaten ihtiyaç da duymamaktadırlar. 

 

Grafik 2.4 Tasarımcıların eserlerine sahip çıkabilmeleri 
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Projecinin eserine sahip çıkabilmesinde ilk öncelik yapım aşamasında projenin tam 

anlamıyla uygulanabilirliğindedir. Eğer yapım aşamasında proje bazen keyfiyetten bazen 

de zorunluluktan dolayı revizyona uğruyorsave burada başka başka tasarımcılar da 

devreye giriyorsa, bu sahiplik bu noktada bitmiş demektir. İstisnaları olmakla beraber, 

günümüzdeki hemen hemen tüm projelerin birbirinin taklididir. Dolayısıyla, projecinin 

projesine sahip çıkması pek de önemli ve öncelikli değildir, çünkü kendi projesi ya 

taklittir ya da taklit edilecektir. 

2.6 Tasarımdan Tatminkâr Gelir Elde Edilmesi 

Müellifler odaya kayıtlı olduğu için oda harcı ve devlete ödenen vergilerle 

kazandıklarının çok büyük bir kısmını geri ödemektedir. Kazandıkları hiçbir zaman 

yaptıkları için karşılığı olamamaktadır. Rekabette talep edilen fiyatların düşmesine yol 

açmaktadır. Bu nedenle fatura kesmeden vergisiz iş yapma yoluna gitmektedirler. Bu da 

etik ilkelerin dışına çıkmalarına neden olmaktadır. 

Türkiye de piyasada çok fazla tasarımcı veya projeci olduğu ve piyasayı çok fazla ucuz 

emek ile doldurdukları için kazanamıyorlar.Ayrıca piyasada paket programlar 

türediğinden beri projeciler bırakın projeyi kendi mühendislik ve mimarlık eğitiminin 

kavramları içinde yapmayı, teknik veya düz lise mezunu birçok çalışanına saçma sapan 

projeleri dizayn ettirip kendileri yapmış gibi imza atmak suretiyle sattıklarından dolayı 

artık projeden para kazanma devri Türkiye’de maalesef bitmiş bulunmaktadır 

“Kesinlikle zengin olmalı”- “Eğer iyi bir yarışma projesi kazanır ve bununla birlikte iyi 

bir kariyer yapar ise neden olmasın “-“Zengin olabilir. Ancak kurumsal yapıya sahip 

olmalı, bireysel çalışanlar böyle bir zenginlik yakalayamazlar.”- “Türkiye şartlarında çok 

çok zor ama büyük şirket tarzında belki”- “Sıfırdan başlayanlar için zor, ama olmaz 

değil. Ağırlıkla çevre gerekiyor”- “İyi bir çevreye sahip olan için mümkün.”-“Projeci 

katkılarıyla beraber kar getirdiği ölçüde kazanması gerekirken, önemi anlaşılmadığı ve 

ticari bir kalem olarak görülüp anlık karlar için fiyatı uygun olan projeler tercih edildiği 

için hak ettiğinden çok daha az kazanmaktadır.”- “Özellikli yapıların proje müellifliği 

gibi işlerin getirisi yüksek oluyor.”-”Evet olur ama pek azı”, “Projecilikte zenginlik amaç 

olmamalıdır.” gibi cevapları yer almaktadır. Bunların arasında hayır olamaz çoğunlukta 

bulunmaktadır.  Burada iki cevap ilginçtir; bunlar: 
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“Projeci kesinlikle zengin olmalı”. Bu cevap oldukça anlamlıdır. Projeci ne kadar mali 

sıkıntılardan uzak durursa bilimsel gerçekten hiçbir zaman uzaklaşamaz, bağımsız 

kalabilir. 

Bir diğeri; “Projecilikte zenginlik amaç olmamalıdır.” ifadesi projecilerin adeta toplumda 

bir kamu görevi yürüttüğü fikrini uyandırıyor. Bu durumda projeci hiçbir zaman etik dışı 

kalamayacağını, tarafsızlığını koruyacağını ve iş sahibi ile yüklenici arasında dimdik 

ayakta kalması gerektiği vurgulanmaktadır.  

Cevaplardan; projecilerin kazanabilmeleri ve güçlenebilmeleri kurumsallıktan geçtiği de 

vurgulanmaktadır.  

Grafik 2.5Tasarımcıların zengin olabilme potansiyeli 

 

 

2.7 Tasarımcının Emeğinin Maddi Karşılığını Zamanında Alabilmesi 

Proje tasarım bedelinin az olması bir yana bu bedel de zamanında veriliyor mu, ya da 

hiç mi verilmiyor? Bunu da irdelemek gerekmektedir. 

Yapılan sözleşmeler yetersizdir. Müellifler zamanında emeğinin karşılığını alamamakta 

ve hukuki yollara başvurmaktadır. İş sahibi ile tasarımcı işin başında sağlam 

sözleşmeler yapmamakta veya yapamamaktadır. Anlaşmaları genelde sözlü 

olduğundan; bu arada ortada yapımcı da varsa; bazen bu tasarım bedelini yapımcı da 

üstlenmiş gibi davranıyor. Sonuçta tasarımın bedelinin kim tarafından ne kadar 

verilmesi konusu belirsizliğini koruyor. Arada tasarımcı mağdur ediliyor. Bu soru ile 

ilgili ilginç cevaplar alınmıştır: 
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“Yaptığı sözleşmelere bağlı olarak değişmektedir bu. Şayet işveren yahu para sorun değil 

nasılsa veririz, e… değiliz ya”, sözleri ile işe başlıyorsa, parayı zamanında 

vermeyecektir. 

Projecinin emeği maalesef iş tamamlandıktan, yatırımcı o işten para kazanmaya 

başladıktan sonra veriliyor. 

Bu proje yöneticisinin çalıştığı ülkeye, şirkete ve yöneticilerine göre değiştiği gibi, 

projenin başarısı/başarısızlığı da bunu etkiler.  

Kişilere bağlı olarak değişmekle beraber projecilerin bir sonraki projeyi almak için olan 

çabaları nedeniyle müteahhitlerin insafına kalmış durumdalar.      

Çeşitli araştırmalara göre çalışanların emeği tam verilmiyor. Gerekçe de “tecrübe yok 

deniyor.  

Grafik 2.6Tasarımcının emeği zamanında verilip- verilmediği 

 

 

Değişkenlik gösterir.”gibi cevaplar alınmaktadır.  Bu arada hayır ve kesinlikle hayır 

cevapları da yaygındır. O halde projecilerin emeğinin de karşılığı zamanında verilmiyor. 

Bu da ayrı bir kayıp ve uzlaşmazlık konusu olmaktadır. O nedenle bazı projeciler bedelin 

zamanında verilmesi şartıyla;  daha düşük ücrete bile razı olacağı kanısındayım. 
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2.8 Tasarımcı ve Etik Davranış 

“Toplumda etik değerler ve bakış açısı, insan odaklı değil rant odaklı olunca yaşananların 

sorumluları zincirleme bir şekilde ortaya çıkıyor. Siyasi erk yanlış karar alıyor, yapı 

üretim,  sürecinin her aşamasında bulunanlar; yerel yönetimler, karar vericiler, 

müteahhitler, teknik personeller, denetleyenler bu rant zincirin halkaları olarak 

eklemleniyorlar. Karşımıza, en üsten en alta, yöneticiden çalışana, uygulayandan 

denetleyene, mimarından mühendisine kadar, toplumsal değerlerini yitirmiş, yaptığı işin 

sorumluluğunu insanla değil, cebiyle kuran bir rant çetesi, meslek ahlakını ve 

gerekliliklerini yerine getirmeyen bir kimlik ve bozulmuş bir bakış açısı çıkıyor.” 

(TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 41. Dönem Yönetim Kurulu, 2011) 

Tasarımcıların da etik davranışı sorgulanmış; “Tasarımcılar dürüst kalabilirler mi” 

sorusuna aşağıdaki cevaplar alınmıştır: 

“Her meslek insanı dürüst kalabilir. Bu sadece tercihtir”-“ Ama birçok insan kolay 

yoldan iş yapmak, ya da en azından iş yapmak için dürüst olmamayı tercih eder”-“Dürüst 

olmayan insan da dürüst insanla iş yapamaz. O yüzden daha işin başında insanın kendi 

çizgisini belirtmesi gerekir.” 

“Gittikçe azalsalar da  her zaman her yerde  dürüst şirketler ve insanlar vardır.” 

“Serbest piyasa ekonomisinde projeci dürüst kalamaz. Ekmek kazanmak için, haberi 

olduğu usulsüzlükler göz yummak zorunda kalır.”-“Tabi, neden kalmasın”-“ Elbette. 

Kalmaması için sebep yok”-“.Çok zor”-“Meslek adabına bağlı kaldığı sürece projeci 

dürüst kalabilir”-“.İş alma sıkıntısı yoksa kalabilir.” “Genellikle işveren işi verir ve onun 

istekleri doğrultusunda, projeci tüm sınırlamaların baskısı altında sırf para kazanmak için 

etik ve hatta ahlaki kuralların dışına çıkarak proje üretmektedir.” 

“Proje yöneticisi mutlaka dürüst kalabilmelidir. Aksi takdirde tüm proje paydaşları 

nezdinde güvenirliğini kaybedebilir. Bu güveni bir kere kaybetti mi, bir daha da geri 

kazanamaz. Burada “projenin başarılı olması için gerektiğinde dürüstlükten vazgeçilemez 

mi?” diye bir soru sorulabilir. Buna da şu şekilde cevap verilebilir  “Projeler geçicidir, 
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proje yöneticisi kalıcıdır. Yönettiği bir projede dürüst davranmadığı anlaşılan proje 

yöneticisi, daha sonra yöneteceği projelerde güven ve itibar kaybına uğrar.”-“Çok zor.” 

“Eğer geçimini sağlayacak başka ek işi yoksa kesinlikle hayır,”-“Projeci dürüst kalabilir 

ama işini layıkıyla yapabildiği söylenemez.”-“Kalabilir diye düşünüyorum.”-“Evet kalır 

ama iyi projeci olmalı, şartlar zorluyor mu, tabiî ki zorluyor.”. “Bazen başka 

tasarımcıların çizgileri veya bir eseri modifiye ederek piyasada iş yapabiliyorlar”  

“Dürüstlük, meslek ile ilişkilendirilmemelidir. Her meslek alanının kendine özgü 

zorlukları bulunmaktadır.” 

“Yapımcı firma henüz belli değilse dürüst kalabilir ancak yapımcı firmanın kontrolünde 

ise çok zor.” 

Grafik 2.7 Tasarımcıların dürüst kalabilme durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Hayır Evet Diğer 

Varyans 7 13 5 

%'si 28% 52% 20% 

 

 

Buradaki cevaplarda da projecinin dürüst kalabildiği, dürüst olması gerektiği ve çok 

zorlanıldığı adeta işveren ve yapımcı müteahhidin arasında tavize zorlanıldığı 

vurgulanmaktadır. Mühendislik ve mimarlık proje ve planlama hizmetleri veren 

tasarımcılar veya plancılar, bağımsız hareket edebilmeleri ölçüsünde etik ilkelerin dışına 

çıkılması söz konusu olamaz. 
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2.9 Tasarımcılıkta Kurumsallaşma 

Tasarımda kurumsallaşma, çalıştığı alana bağlı olarak değişim gösterir.Mimarlıkta bir 

mimar kendi adı ile değil de şirket altında çalıştığında kurumsallaşmıştır. Belli kurallar 

dâhilinde çalıştığı sürece de her meslekte zaten kurumsallaşma başlamış demektir. Ancak 

ülkemizde gelişmiş ülkelere göre çok sayıda proje firmaları ferdi olarak çalışmakta bir 

araya gelerek kurumsallaşamamaktadır. Çok eski geçmişleri de yoktur.  

Projeciler, ferdilikten şirketliğe geçerek,  bir çatı altında toplanarak ve üst denetim organı 

oluşturarak kurumsallaşabilir. 

Para kazandıkça, işine yatırım yaparak, işlerini zamanında teslim etmeyi prensip haline 

getirerek oturaklaşır, uygun imalat konularıyla beraber kurumsallaşır. Sadece projeci 

olarak kurumsallaşmak için ise spesifik projelerde global anlamda adından söz ettirmesi 

gerekir.  

Maddi kaygıları olmaz ise proje konusunda seçici davranabilir,  her projeye değil, 

istediği proje işini alarak kısmen kurumsallaşabilir.  

Birkaç meslek disiplini bir araya gelerek kurumsallaşabilirler. Tasarımlarında branşlaşma 

ve uzmanlaşma olmadan kurumsallaşma olmaz. Yani önce uzmanlaşma olacak sonra 

kurumsallaşma olacaktır. 

Öncelikle proje yöneticiliğini bir meslek olarak kabul etmek gerekir. Bunu yaptıktan 

sonra diğer meslek dallarında olduğu gibi bu proje yöneticiliği ile ilgili yasal tanımlar, 

federasyonlar, odalar, örgütler, dernekler oluşturulabilir. 

Büyük işler alarak ve doğru organizasyon ve yönetim anlayışı ile kurumsallaşabilirler. 

Ancak; Türkiye gibi perakendeci ülkelerde gerçekleştirmek zor.Tatbikat esaslı çalışan 

firmalarda kendi içlerinde proje birimlerini de kurabilmektedir.  

Ekibini iyi kuran bir proje firması alanında uzmanlaşmış projeciler yetiştirerek 

kurumsallaşabilir. 
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Kaliteli, bilgili, konularına vakıf kişilerle çalışmak ve bu kişileri işletmeden hissedar 

etmek veya yılsonu ilave prim paylaşmakla kurusallaşma gerçekleşebilir. Ayrıca 

kurumsallaşma için, rekabet gücü olmalı, resmi kurumlar proje ihalelerinde en düşük 

teklif yoluna gitmemelidir. İdarelerde keyfi uygulamalar olmamalıdır.  

Mühendislik odaları ve mesleki birliklerinin, yasal düzenlemelerin hazırlık aşamasında 

ve güncellenmesinde lokomotif görevi üstlenmesi gerekmektedir. Örneğin sadece proje 

işleri ile ilgilenen büroların belki bir dernek altında bir araya gelmesi ile olabilir. Aslında 

bu piyasa sisteminde kurumsallaşmak zorundadırlar. Müellifler toplum bilinci meslek 

bilinci arttırılması ve meslek odalarının siyasallaşmaları engellenerek meslek odaları ile 

kurumsallaşabilirler. 

Yapının garanti süresi içerisinde, olabilecek olumsuz durumlarakarşın gerek tüzel kişiden 

gerekse gerçek kişiden oluşan ilgililerden hesap sorulabilmesi için kurumsallaşma şarttır. 

Mühendislik ve mimarlık proje hizmetlerinin, bir taraftan rekabete dayalı nitelik artışını 

sağlanması diğer taraftan bu alanda uluslararası firmalarla yarışabilecek yapıya 

kavuşturulmaları gerekmektedir 

 

Grafik 2.8 Tasarımcıların kurumsallaşabilmeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cevap Hayır Evet Diğer 

Varyans 4 14 4 

%'si 18% 64% 18% 

 

Tasarımcıların kurumsallaşma niyeti olamadığı için kurumsallaşamamışlardır. Burada 

kanaat söz konusudur. Çoğu işlerini bir kaç personel ile yürütmeye çalışmakta ve 

birçoğuda aile şirketi olmanın ötesine gidememektedir. Aslında kurumsallaşma için 
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istikrar disiplin, kalite ve örgütlenme gerekir. Bu da kurumsallaşmanın ülkemizde 

gerçekleşmesinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. 

2.10  Tasarımcıların Uzmanlaşması    

“Kentsel dönüşümün ve büyük kentsel projelerin öne çıktığı bu ortamda mimarlık 

mesleğinin kente ve topluma karşı sorumlulukları kaçınılmaz olarak daha da artmaktadır. 

Katılımcı ve şeffaf süreçlerle yaşanabilir, sürdürülebilir mekan kalitesi olan anlamlı 

yaşam süreçlerin tüm toplumun tüm kesimlerinin hakkı olduğu bilinerek mimarlık 

mesleğinin kentsel tasarım alanına sahiplenmesi, mimarların bu konudaki uzmanlık ve 

yetkinliklerini geliştirmeleri gerekmektedir” (Cana, 2012). 

Projeci işi yaptıkça uzmanlaşır. İş yapılırken karşılaştığı her zorluk karşısında bulduğu 

çözümler onu uzmanlaştırır, güçlü kılar. Daha çok iş yaparak, gerekli şekilde tecrübe elde 

ederek,projeci belirli bir alan seçerek o alanda uzmanlaşabilir. Sürekli öğrenme ve güncel 

gelişmeleri takip etme ile uzmanlığını geliştirir.  

Proje konusunda uzman olmayan sadece proje yazımı yapan kişinin projede 

uzmanlaşması beklenilemez. Meslek odaları ile irtibatını kaybetmemeli, odaların 

kurslarına katılıp uzmanlaşmalı, belirli kurumlarla çok diyaloglu çalışmak çözüm 

olabilir. 

Bir tasarımcı, hayal gücünü kullanarak ihtiyaçları karşılamanın yanında farklı sunumlarla 

daha iyisini yapabileceğine inanması ile eğitimini belirli bir konu üzerinde 

yoğunlaştırarak ve yalnızca o konularla ilgili projelerde çalışarak uzmanlaşabilir. 

Projenin gerçekleşmesi sürecinde; hem akademik olarak gelişmeleri takip ederek hem de 

değişik tasarımlar yaparak, çizerek, gezerek, görerek, okuyarak, usta çırak ilişkisi tesis 

edilmelidir. 

Yeni mezun mühendis veya mimarların belli bir süre yetkili bürolarda staj yapması, staj 

sonunda yetkinliğe ulaştığına ilişkin çalışmalarının değerlendirilmesi ve ancak bunun 

sonucunda serbest olarak mesleki faaliyetlerine izin verilmesi uygun olacaktır. 
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Proje yöneticisi uzun zaman içerisinde yönettiği veya içinde bulunduğu projelerden elde 

ettiği tecrübelerle, alınan derslerle birlikte mevcut bilgisini, performansını ve kişisel 

etkinliklerini geliştirip harmanlayarak uzmanlaşır. 

 

Alanında teorik bilgi ile donatılmış bir projeci uygulamada yeteri kadar proje çizdikten 

ve problemlere çözüm üretmeye başladıktan sonra uzmanlaşır ve bu şekilde konuya 

hakim olduğunda taklitten kaçınmış olur. 

İşlerinin devamlılığı halinde ve getirisi olması halinde uzmanlık oluşur. Aksi takdirde 

getirisi ve devamlılığı olan bir işi kollar. Fırsatını bulunca hemen o tarafa yönelir. Yani 

insanların ihtiyaçlarını karşılamaya ve haz almaya bağlıdır. Proje firması sahipleri 

 yaptıkları işten mühendislikten  zevk almaya başladıkları zaman ve maddiyatı 

önemsemedikleri zaman bu işler  o zaman güzel olacaktır 

Projecinin uzmanlaşması ilk önce bu işe gerçekten gönül vermesi, uluslararası 

gelişmeleri takip ederek devamlı kendini geliştirmesi ve bir üstadın yanında çalışma 

şansı yakalaması ile gerçekleşebilir. 

Uluslararası yayınları takip ederek, yurtdışı eğitimlere katılarak ve sahada birebir 

uygulamalarda çalışarak uzmanlaşır. 

İyi bir analiz yeteneğine sahip olup sorunları görüp çözüm üretme alternatiflerini 

araştırarak uzmanlaşır. 

 

Grafik 2.9 Tasarımcılar uzmanlaşabilmeleri 
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Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetlerini üstlenen müellifler belirli yapı konularında 

uzmanlaşırlarsa daha iyi verim alırlar. Mesela hastane projesi, oteller, toplu konut 

projeleri, üniversiteler, kamu binaları gibi… Çünkü her bir yapı tasarlanırken çok ince 

detay ve yönetmelik bilgisi istediği için uzmanlaşmak burada çok önem taşımaktadır. 

2.11 Tasarımcıların Uygulamaları Takip Etmesi 

Projecilik,uygulamaların temelini oluşturmaktır. Projeciler tasarladıkları projelerin tüm 

uygulamasında da etkin rol almasında fayda vardır. Burada işin kalitesinin artması ve 

projecinin kendini geliştirilmesi gereklidir. Bu konuda hiçbir yasal düzenleme yoktur.  

Projeciler tasarımını tamamladığında genelde uygulamadan haberdar olmamaktadırlar.  

Zaten proje aşamasında işverenle sıkıntı yaşadıkları, sürecin uzaması, uzlaşmazlıklar 

oluştuğu, emeğinin bedelinin tam verilmediği işin yapımında ilişkiler bozulması gibi 

nedenler ile işin uygulaması takip edilmemektedir. 

Projeyi hazırlayan daha sonraki uygulama sırasında genelde haberdar değildir. Ya bir 

problem olur veya tesadüfen bilgisi olursa haberi olur.Proje tadilatından bile haberi 

olmamaktadırlar. 

Projeciler yeni yapı denetim sisteminde uygulamada sorumlulukları olmadığı için eskiye 

göre uygulamadan daha kopmuş durumdalar. 

Bu konuda Türkiye’nin kanayan yarasıdır,prestijli projeler hariç olmak üzere projecilerin 

uygulamalardan ve uygulama anında projeden kaynaklanansorunlardan 

mutlakahaberleriolması gerekir.Gelişmiş ülkelerde projeci aynı zamanda uygulamada 

kontroldür. 

Çoğu haberdar değildir. Yeni malzeme ve uygulama tekniklerinden haberdar olamayan 

birçok çalışan projeci vardır. Fuarlar bu kişilerin bilgilendirilmesi için oldukça önemlidir. 
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Grafik 2.10 Tasarımcı uygulamalardan haberdarlığı 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Hayır Evet Diğer 

Varyans 12 3 11 

%'si 46% 12% 42% 

 

 

2.12 Tasarımcıların Tutuculuğu 

Projecilerin, yurt içi ve yurt dışı proje yönetimi ile ilgili kongrelere, etkinliklere, 

çalıştaylara katılarak dünyadaki bu konuda yapılan en iyi uygulamalardan haberdar ve 

bilgi sahibi olmaları kolay görünmüyor. 

Edebilme yetilerine sahiplerancak,projeye ve projeyi geliştirene bağlı, sonuçta insan edip 

etmemek kendi tercihi ama bunun bir bedeli var. Yeni gelişmeleri ülkemizdeki 

projecilerin çoğu takip etmiyor, kendilerini güncel sertifika programları ile 

desteklemiyorlar. 

Eğer yeni gelişmeler zaman ve emek kaybını azaltıyorsa bu bilgiler hızla yayılıyor. 

Ancak genellikle yeni gelişmelerden haberi olsa da projesinde klasik eski çalışmanın bir 

benzeri olan çalışmayı üretmeye devam ediyor. Yani yeni gelişmeleri işine aksettirmiyor. 

Etmeleri gerekir her meslekte olduğu gibi yoksa bu işi sürdüremezler. Getirisi olursa 

mecburen takip etmek zorundadır. Çalıştığı işverenler ve çalışma partnerleride önemlidir. 

Yazılım programlarının güncellemeleri sayesinde ve gelişen teknoloji ile bu gelişmeler 

yakından takip edilebilmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte takip etmek zorunda 

kalıyor. Takip etmemeleri için bir sebep yok. Birazda kendileri istekli olurlarsa, yüksek 

iletişim teknolojileri sayesinde bunu rahatlıkla yapabilirler. 

Mesleğini gönülden bağlı ve yaptığı işi seven projeciler yeni gelişmeleri mutlaka takip 

eder. İnternet ağının yaygınlaşması takibi kolaylaştırmıştır. 
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Mesleğine kendini gerçekten adamış ve seven projeciler, imkânları doğrultusunda evet. 

Ama mevcut şartlarda kısmen mümkün olmaktadır. 

Burada projecileri kamu ve özel sektör olarak ikiye ayırmak gerekiyor, kamuda çalışan 

mimar ve mühendislerin yeni oluşumları takip etme imkânına sahip olduklarını 

sanmıyorum. Özel sektörde var olabilmek için yeni gelişmeleri yakinen takip etmek 

zorundalar. Çünkü projeciliğin varlık nedeni, yeni gelişmeleri yakından takip etmektir. 

Burada teknolojiyi ve yeni gelişmeleri yakından takip edildiği görülmektedir. Ancak işin 

özünü yakalayamamış projeciler hazır programlarla ezberci bir anlayışla daha üretken 

olamamaktadırlar.Yeni gelişmelerin takibi, projecilerden ziyada projecilerin proje 

hazırlamada kullandıkları paket programların takip edebildiği ölçü ile sınırlıdır. 

Grafik 2.11 Tasarımcıların yenilikleri takip edebilme durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Hayır Evet Diğer 

Varyans 8 11 7 

%'si 31% 42% 27% 

 

Devlet sektöründe çalışan uygulamalardan habersizler, ancak özel sektörde çalışan 

meslektaşlarım, yaşabilmek, yükselebilmek, daha ferah bir yaşam standardı tutturabilmek 

için uygulamaları yakından takip etmek durumundadırlar. 

 

2.13 Tasarım İçin Ön Görülen Sürenin Yetersizliği 

Ülkemizde projeye yeterli özen gösterilmiyor. Bazı meslek odaları işin durumuna göre 

projenin etaplarının minimum süreleri belirlemiş olmasına rağmen tasarıma çeşitli 

nedenlerle çok kısa süreler veriliyor. İnsanlar kaliteli iş değil, para getiren iş peşinde 
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koşuyor. Para getirmediğinden, yeterli zaman ayrılmıyor. Hatta öyle projeler var ki 

yapılması zorunlu olan olmazsa olmaz araştırmalar yapılmadan projeler oluşturuluyor.   

Dolayısıyla analiz ve tasarım aşamaları, projelendirilme her aşaması irdelenmeden veya 

bazı aşamaları atlanarak yapılıyor. Bu dururum niteliksiz ve eksik projelerin ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. 

Ülkemizde projeye ayrılan zaman, maalesef kayıp zaman olarak görülüyor. 

İdareler, işverenler çeşitli nedenlerle proje yapımı için her zaman kısıtlı bir süre veriliyor 

ve tabi bu durum tasarımı etkiliyor. Gereken önemin verilmesine zemin hazırlanması, 

imalatın veya işin kalitesi için son derece önemlidir. 

Gelişen teknoloji ile birlikte proje süreci hızlanmış olmakla beraber bu işler daha kolay 

algılanmakta ve süreç daha da hızlandırılmakta, bu da gelişmemin olumsuz etkisi olarak 

kendini gösteriyor. 

Projenin her aşamasında düşünmek gerekiyor.Etüt gereken işlerde dikkat edilmesi 

gerekenetüdün şekli cinsi süresi çok önemli. Örneğin: su yapılarında, zemin yapılarında 

ulaşım yapılarında, etüt yükleniciye ait olunca sürelerhiç uygun değil, İdarelerce verilen 

etütlerde maalesef eksik ve bunun üzerinden projelendirme yapılıyor. 

Kısacası proje için kesinlikle yeterli zaman verilmediğini düşünüyorum.Projenin 

hazırlanması aşamasında daha proje tamamlanmadan yapım işine dahi başlanılan işler 

olduğu da bilinmektedir.Genellikle projecilere işveren kesim, bir an önce proje 

tamamlaması gerekliliğini kendince anlatır, işverenin hep haksızda olsa haklı gerekçeleri 

vardır. Bundan dolayı işveren projeyi ister ve projeci yapar. 
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Grafik 2.12 Tasarım için yeteri kadar zaman ayrılma durumu 

 

 

 

 

Cevap Hayır Evet Diğer 

Varyans 26 0 0 

%'si 100% 0% 0% 

 

 

Bu durum, içinde bulunulan ülkenin gelişmişlik düzeyi ve şirketin olgunluk seviyesi ile 

orantılı olarak değişir. Gelişmiş ülkelerde ve kurumsallaşmış şirketlerde projenin 

tasarımına daha fazla zaman ayrıldığı herkes tarafından bilinmektedir. 

2.14  Tasarımların Özgünlüğü 

“Mimarlık her zaman sanat ve yaratıcılıkla komşu bir kavram olarak ele alınmıştır. 

Tasarım ürünü söz konusu olduğunda orijinal, yeni, özgün, öncü, farklı olmak 

olumluluğun bir önkoşulu olmuş, “vazgeçilmez bir beklenti” olarak kabul görmüştür. 

Tersten gidildiğinde de bildik, sıradan ya da kopya olmak, tekrar etmek, taklit etmek, 

olumsuz çağrışımları olan tutumlardır. Öte yandan orijinal olanla sahte olan, gerçek 

olanla taklit olan arasındaki sınır her zaman belirgin çizgilerle ayrılmaz. Yıllar önce 

stüdyo hocamız Feyyaz Erpi’nin altını çizdiği gibi, hiçbir tasarım tuğlayı yeniden 

keşfederek işe başlamaz. Yapının pek çok bileşeni, hatta bileşenlerin farklı bir araya geliş 

biçimleri yüzyılların üst üste koyduğu bir birikimin sonucudur. Tasarım, özellikle de 

mimarlık, bu birikimin bilgisi üzerine kurulur. 

Yapılar da tıpkı bant üretimi olan tasarım nesneleri, örneğin otomobiller gibi, işlevsel ve 

tipolojik benzerlikler taşırlar. Ancak yine de yapı, hiçbir zaman bir bant üretim nesnesi 

olarak algılanmaz. Hatta prefabrik ya da diğer toplu üretim süreçleri için tasarlanmış 

yapılar çoğu zaman mimarlık tartışmalarının ilgi alanına girmez. Aynı otomobilin milyon 

kez üretilmesi, kabul görmüşlüğünün, tasarımda ulaşılan mükemmeliyetin bir ölçüsü 

olarak algılanıp bir başarı öyküsü gibi sunulurken, aynı yapının çok kez üretilmesi 

değerini aşındıran bir özellik olarak kabul edilir. 
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Gelenekselleşmiş ya da pazarda kabul görmüş ürünün sıradan tekrarı çoğu zaman bir 

taklit gibi algılanmaz, mimarlık tartışmalarının öne çıkarılan örnekleri olmamaları nedeni 

ile sadece sıradan bulunmakla yetinilerek bu tartışmanın dışında bırakılır. Benzer 

biçimde taklit bir dil ve üslup sürekliliğinin de temel aracıdır. Bu anlamda tasarımcı çoğu 

zaman kendi orijinal ürününü taklit etmekten, yeniden üretmekten kaçınmaz. Mimarın 

bireysel kimliği, pazarda bulduğu imza değeri kendi taklidini meşrulaştırma zeminini 

oluşturur”(Güzer, 2007). 

Yaratıcılık ve taklitçilik belirlemesi, projeye ve projeyi geliştirene bağlı olmakla beraber, 

projeci zaman darlığından dolayı genelde taklitten ibaret kalıyor. Yaratıcı olması için 

gerekli olan ekstra araştırma maliyeti ve zaman ondan esirgeniyor.  

Yaratıcı olmak demek, sadece olmayanı ortaya koymak demek değildir. Her projede 

tekerleği yeniden icat etmek de çok manasız olacağından, işin büyüklüğüne ve niteliğine 

göre kişi belli araştırmalar yapar ve bazı durumlarda onlardan bir şeyler devşirerek  bazı 

durumlarda kendisi sıfırdan bir şeyler ortaya koyarak, sonuca ulaşır. Biz insanlar olarak 

hayal gücü sınırsız deriz, oysa yeni bir renk bile icat etmekten aciz bir beynimiz vardır. O 

yüzden herkes yaptığı her şeyde, attığı her adımda birini taklit eder zaten. O yüzden ikisi 

birden geçerlidir, hem yaratıcı hem de taklitten ibarettir. Eğer kurumsallaşmış ise 

taklitten bahsetmek zor, diğer hallerde her ikisi de mümkündür. Zaten en iyi proje taklit 

edilen projedir. 

Yaratıcı olabilenler var ancak çoğunlukla taklitten ibaret. Birçok projeci basmakalıp ve 

taklit yapıyor kopyala yapıştır metodunu uyguluyor, karakter sahibi proje çok az 

üretiliyor. Taklit, işlerini kolaylaştırıyor. Öyle ki projelerin bazı kısımlarında bir başka iş 

için yapılmış özel imalatların detayları ile karşılaşabiliyorsunuz. Kopya ve  tip  projeye 

endeksleme için gayretler çok.  Tip proje uygulamasına sınır getirmek gerekir. 

Yaratıcı olmak, projeci olması gereken temel özelliklerinden birisidir. Projeci 

gerektiğinde yaratıcı olabilmelidir, ama daha önce denenmiş ve başarılı olmuş 

uygulamaları da projesinin başarısı için taklit etmesinde sakınca yoktur.  
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“Gördüğüm kadarıyla ağırlıkla “esinlenme” damgasını vuruyor (modern yapılarda), 

resmi yapılarda ise (özellikle milli eğitim yapıları) kesinlikle öykünme hâkim, şekilci 

yaklaşım söz konusu.” 

Projeciliğin özü, yaratıcı olmaktır. Projeci yaratıcı ve her tasarımı özgün olmalı. Ancak 

Dünyada ne olup bittiğine ilişkin gelişmeleri de takip etmeli, bazen tasarımlara taklit 

veya esinlenme şeklinde yansımalar olabiliyor. 

Genellikle taklitte kalıyor olsa da projeciler kendini yetiştirme imkânı bulan 

projecilerimizde bulunmaktadır. 

Çoğu taklitten ibarettir. Çünkü bazı kamu kurumları çok tutucu oluyor, gelişime açık 

değil:  Farklı bir şey götürürsen adın “bilmiyor”, “ukala ya da “acemi” oluyor. Karşılıklı 

konuşma ve tartışma ortamı bile olmuyor. “Bizim kurallar geçerli” deniliyor.  Aslında 

fırsat verilirse yaratıcı olabilirler. 

Eskiden yurtdışında yapılan uygulamalar taklit edilerek, Türkiye’de birçok alanda 

kullanılmakta idi. Ancak günümüzde tasarımın, yeni bir şeyler ortaya çıkartmanın daha 

çok önem kazanması ile taklitçiliğe son verildi. Yeniyi arama, değişik, fonksiyonel ve 

tekrar yaratmayacak uygulamaları çevremizde görmemiz mümkündür. 

Birçok ülkede tasarımcıların eserleri kanunlar ile koruma altına alınmaktadır.Yurt dışında 

ise yaşayabilmek,ayakta kalabilmek için yaratıcı olmak durumundadırlar. Gelişmekte 

olan yada geri kalmış ekonomik olarak gelişmemiş ülkelerde taklit etmek, çalmak yada 

kişilerin tabirleri ile o eserden “feyz” almak genel düşünce yapısıdır. 

 

Grafik 2.13 Tasarımcıların taklitçiliği 
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3. SONUÇ 

Bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

“Nitelikli projenin ne kazandırır”  sorusuna cevap olarak; %27 para, %12 itibar, %10 

zaman, %7 güvenlik, %7 kalıcılık, %6 estetik, %6 haz, %6 kültürel değer, 

%6motivasyon,  %4 kalite, %3 konfor ve % 6 diğer kelimelerile ankete cevap verilmiştir. 

Tasarım yapan kişilerin haklarına sahip çıkan bir meslek örgütleri veya sivil toplum 

kuruluşlarının çabası yeterli mi?” sorusuna; %64 hayır, % 20 evet ve %16 oranında diğer 

cevaplar alınmıştır. Şüphesiz meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır 

ancak onlar, pratikte bir geçerliliği olmayan proje tasarım bedelinin belirlemesinden 

öteye gidememekte, tasarım ve tasarımcı sorunlarını çözecek etkinlikleri yeterli 

görülmemektedir. 

“Tasarım yapan kişilerin haklarına sahip çıkacak yasal düzenlemeler yeterli mi?” 

sorusuna ise; %65 hayır, %12 evet ve %23 oranında diğer cevaplar alınmıştır.  

Bir tasarım bedelinin, yapının toplam maliyet içinde payı ne olmalı, bu oran altyapı 

veya üst yapılara göre nasıl değişmelidir? Sorusuna;alınan18 adet geçerli görüşü alınan 

mimar veya mühendislerin belirlediği değerlerin ortalamaların ortalaması %7,94 olarak 

sonuçlanmıştır. Minimum olarak belirledikleri oranların ortalaması %6,82, 

maksimumların ortalamasıise % 8,24 olarak sonuçlanmıştır. Burada ortalama %8,0 

olarak kabul edilebilir.  Mevcut uygulamaların bunun çok çok altında olduğunu 

görülmektedir. Şüphesiz gelişmiş ülkelerde bu oran çok daha fazladır. Zaten 

gelişmişliğin de bir göstergesi bu olsa gerek. 

“Tasarımdan tatminkâr gelir elde edilir mi ?” sorusuna; %46 hayır, %31 evet ve %23 

oranında diğer cevabı alınmıştır.Burada iki cevap ilginçtir; bunlar:“Projeci kesinlikle 

zengin olmalı”. Bu cevap oldukça anlamlıdır. Projeci ne kadar mali sıkıntılardan uzak 

durursa bilimsel gerçekten hiçbir zaman uzaklaşamaz, bağımsız kalabilir.Bir diğeri; 

“Projecilikte zenginlik amaç olmamalıdır.” İfadesi projecilerin adeta toplumda bir kamu 

görevi yürüttüğü fikrini uyandırmaktadır.  Bu durumda projeci hiçbir zaman etik dışı 
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kalamayacağını, tarafsızlığını koruyacağını ve iş sahibi ile yüklenici arasında etkin duruş 

sergileyeceği düşünülmektedir. 

Cevaplardan; projecilerin kazanabilmeleri ve güçlenebilmeleri kurumsallıktan geçtiği de 

vurgulanmaktadır. 

“Müellifler, emeğini zamanında alabiliyor mu? “ Sorusuna ise; % 61 hayır, % 4 evet ve 

% 35 diğer cevabı alınmıştır. O halde projecilerin emeğinin de karşılığı zamanında 

verilmediği görüldüğünden, bu da ayrı bir maddi kayıp ve uzlaşmazlık konusu 

olmaktadır. Bu nedenle bazı projeciler bedelin zamanında verilmesi şartıyla;  toplam 

yapının inşaat bedelinin % 2’sinin tasarım bedeli verilmesine bile razı olduğu 

düşünülmektedir. 

“Müellifler etik ilkelerin dışına çıkıyorlar mı?” % 52’si evet, % 28 ‘i hayır ve % 

20’sinden diğercevapları alınmıştır. Buradaki cevaplarda da projecinin dürüst 

kalabildiği, dürüst olması gerektiği ve çokzorlanıldığı adeta işveren ve yapımcı 

müteahhidin arasında tavize zorlanıldığı vurgulanmaktadır. Mühendislik ve mimarlık 

proje ve planlama hizmetleri veren tasarımcılar veya plancılar, bağımsız hareket 

edebilmeleri ölçüsünde etik ilkelerin dışına çıkılmasının söz konusu olamayacağı 

kanaatindeyim. 

Tasarım İçin ön görülen sürenin yetersizliği konusunda sorulan “ Proje hazırlama için 

yeteri kadar zaman ayrılıyor mu?” sorusuna % 100 hayır sonucu alınmıştır.Bu sonuç, 

ülkemizde projeye yeterli önem verilmediğini göstermektedir. .   

“Türkiye de müellifler kurumsallaşabilirler mi?”  Sorusuna % 64  evet, % 18 hayır ve 

%18 diğer sonuç alınmıştır.  

“Türkiye de müellifler uzmanlaşabilirler mi?“ Sorusuna % 72 evet , % 8 hayır ve % 20 

diğersonuç alınmıştır. Tasarımda uzmanlaşma mümkün görülmektedir. Ancak bu 

istikrara bağlı olduğu düşünülmektedir. 

”Tasarımcılar uygulamalardan haberdar mı?” sorusuna; % 46 hayır, % 12 evet ve % 42 

diğer cevapları alındığında uygulamalardan uzak olduğuanlaşılmaktadır. Hatta kendi 

tasarımın uygulamasını bile takip etmedikleridüşünülmektedir. 
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“Tasarımcılar yeni gelişmeleri yakından takip edebiliyorlar mı?” sorusuna; % 42 evet,% 

31 hayır ve % 27 diğer cevabı alınmıştır. Tasarımcılar, gelişmeleri yakinen takip etmek 

zorundalar. Çünkü projeciliğin varlık nedeninin, yeni gelişmeleri yakından takip etmek 

olduğu düşünülmektedir.  Ancak, aynı tempo kamudaki tasarımcılariçinsöz konusu 

değildir. 

“Tasarımcılar eserine sahip çıkabiliyor mu” sorusuna ise; % 62 hayır, % 23 evet ve % 

15 diğer cevap alınmıştır.Tasarımcıların eserlerine sahip çıkma ihtiyacı duymadıkları 

düşünülmektedir.  

“Projeci yaratıcı olabiliyor mu, yoksa taklitten mi ibaret?“ sorusuna ise; tasarımcılar 

arasında % 46 sı taklit, % 23’ü özgün eser (yaratıcı) ve % 31’i her diğer cevapları 

alınmıştır.  Bu sonuçla,  Cumhuriyet dönemine ait son yıllarda gerçekleştirilmişneden 

özgün bir tarz görülmediğinin sebebine ulaşabilinir. 
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4. ÖNERİLER VE TARTIŞMA 

Her yapının temelini tasarım oluşturur. İnşaat işlerinde de yapıların ömrünün kısa olması 

istenmez. Bu yapılar ile iç içe, adeta bir uzuv gibi birlikte yaşanılır. Yapıların ömrü 

nerdeyse bir insan ömrü kadar hatta yüzyıllar sürecek olması; onların anıtlaşması istenir. 

Onları sık sık değiştirmeye ne ekonomik kaynaklar yeterlidir, ne de imalat aşamasında 

veya atıklarından kaynaklanan çevreye zararı bertaraf etme konusunda mucizevibirmetot 

vardır. Yani yapılan, üretilen veya tüketilen pek çok şey çevreye zarar vermektedir.  

Dünya’da kaynaklar kıt, nüfus artış hız dikkat çekici, göçler dengeleri bozmakta, 

planlamalar zayıf, yatırımlar verimsizdir. Bu harika küredesahip olduğumuz mükemmel 

doğal döngüdepek çok kayıpları,  tasarımların nitelikli olmasıyla ancak ortadan 

kaldırılacağı veya azaltılacağı bir gerçektir. Tasarımcı işin her türlü detayını bilendir. 

Bilenle bilmeyen bir olmamalıdır. Bu bağlamda çözüm için aşağıda öneriler 

sunulmuştur: 

 Proje tasarımına ayrı bir önem vermek, tasarımcının ve eserinin değerini bilmek 

gerekmektedir. Burada yapılan harcamaların karşılığını, uygulamada ve işletmede 

fazlasıyla almak mümkündür. 

 Tasarımcının emeğinin bedeli için, aşırı pazarlık yapmanın, doğru olmadığını, ya 

emeğini “birkaç çizgiden ibaret” görmenin saygısızlık olarak görmek gerekmektedir.  

 Tasarım için yeteri kadar zaman ayrılmamalıdır.  Tasarım için harcanan zamanın 

karşılığı, fazlasıyla da uygulamadaki performansta alınacaktır.  

 Meslek odalarının tasarımcı ve tasarım üzerine ayrı örgütlenmelerinde fayda 

vardır. Şüphesiz bu konuda yasal düzenlemeler ve özellikle tasarım ve planlamalar için, 

ihale kanununda ayrı hükümler getirilmelidir.  

 Tip proje uygulamasına sınır getirmek gerekir. Bu alışkanlık kaliteyi azaltmakta,  

estetiği göz ardı etmekte, çevreye zarar vermektedir. Ayrıca, yor. Projecilerin gelişimini 

önlemektedir. 

 Son yıllarda,yaygınlaşan kentsel dönüşüm; çalışmalarında proje ve planlama 

firmaları söz sahibi olmadığı, bunların üzerinde yoğun emek harcamaları, iyi bir 

eşgüdümle ve bütünleşik tasarımla yol almadıkları sürece mevcut düzenlemelere göre 

uygulanan kentsel dönüşümler, yeni kentsel dönüşümlere gebe kalacaklardır.  
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 Başta deprem olmak üzere afet kuşağında olan ülkemizde mühendislik ve 

mimarlık proje ve planlama hizmetlerine çok daha önem verilmediği sürece afet üzerine 

daha çok yazılar, tartışmalar, yapılandırmalar yapılacak demektir. 

 Kurumlar, belediyeler, kişiler vs. tasarıma yeterince ödenek ayırmak, harcama 

yapmak istememektedirler. Bu nedenle tasarımın önemi bilinci oluşuncaya kadar,kamu 

yatırımları için,belirli bir süre için, tasarım veya planlama bedelinin karşılanması için 

devletin belirli bir oranda mali desteği sağlaması (sübvanse etmesi), kaliteyi, estetiği ve 

kalıcılığı beraberinde getirecektir. 
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EK-1 

ANKET SORULARI 

1. Nitelikli proje ne kazandırır? 

2. Tasarım yapan kişilerin haklarına sahip çıkan bir meslek örgütleri veya sivil 

toplum kuruluşlarının çabasıyeterli mi? 

3. Tasarım yapan kişilerin haklarına sahip çıkacak yasal düzenlemeler yeterli mi? 

4. Bir tasarım bedelinin, yapının toplam maliyet içinde payı ne olmalı, bu oran 

altyapı veya üst yapılara göre nasıl değişmelidir?  

5. Tasarımdan tatminkâr gelir elde edilir mi”? 

6. Müellifler, emeğini zamanında alabiliyor mu? 

7. Müellifler etik ilkelerin dışına çıkıyorlar mı? 

8. Proje hazırlama için yeteri kadar zaman ayrılıyor mu? 

9. Türkiye de müellifler kurumsallaşabilirler mi? 

10. Türkiye de müellifler uzmanlaşabilirler mi? 

11. Tasarımcılar uygulamalardan haberdar mı? 

12. Tasarımcılar yeni gelişmeleri yakından takip edebiliyorlar mı? 

13. Tasarımcılar eserine sahip çıkabiliyor mu? 

14. Projeci yaratıcı olabiliyor mu, yoksa taklitten mi ibaret? 
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