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MĠMARLIK MESLEK PRATĠĞĠNDE MĠMARIN ETĠK DEĞER VE 

SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠÇĠN BĠR YÖNTEM 

ÖNERĠSĠ 

ÖZET 

Yapılı çevrenin tasarlanması ve gerçekleĢtirilmesi ile ilgilenen mimarlık pratiği, 

tarihsel süreci boyunca bir uğraĢ olmaktan, bir meslek niteliği kazanmasına kadar 

birçok evre ve aĢamadan geçmiĢtir. Gerek Antik Çağ‟da gerekse Modern Dönem‟de 

varoluĢunu sürdüren mimarlık pratiği farklı zamanlarda farklı niteliklerde kiĢi ve 

kurumlara hizmet etmiĢ, farklı teknolojik ilerlemelerin ve sanatsal akımların etkisi ile 

geliĢimini sürdürmüĢtür. Ancak hangi zamana, teknik bilgiye, sanat akımına ait 

olursa olsun mimarlık pratiği meydana getirdiği yapılı çevre ile, öncelikle insanlık 

için temel ihtiyaçlardan biri olan barınma gereksinimini karĢılamakta ve bununla 

birikte insanoğlunun her türlü fiziksel edimini gerçekleĢtireceği mekanları 

yaratmaktadır. Ġnsanoğlu, bu mekânlarda, fiziksel gerçekliğinden kaynaklanan 

ihtiyaçlarını gidermesinin ötesinde, sosyal gerçekliğinden ortaya çıkan toplumsal, 

kültürel ve sanatsal mevcudiyetini da ortaya koymaktadır. Bununla birlikte insan, 

yaĢamı boyunca hayatta kalabilmek için fizyolojik ve sosyal ihtiyaçlarının 

karĢılamasının yanı sıra aynı zamanda iyi ve mutlu bir yaĢam sürme arayıĢındadır. 

Ġyiyi, doğruyu ve mutluluğu arayıĢında insanoğlu, yaptığı seçimler ve eylemlerle, 

fiziksel ve sosyal bir varlık olmanın yanında, ahlaki bir varlık olma özelliği de 

taĢımaktadır. Ġnsanoğlu‟nun ahlaki olarak iyi bir yaĢama sahip olabilmesi için 

öncelikle fiziksel ve sosyal yaĢamını idame ettirebilecek uygun koĢullara ihtiyacı 

vardır. Mimarlık iĢte bu noktadan baĢlayarak, insanın ahlaki varlığını ortaya 

koyabilmesi için fiziksel ve dolayısıyla sosyal varlığını sürdürebileceği uygun yapılı 

çevreyi oluĢturarak, ona etik bir katkıda bulunmaktadır.  

Bu çalıĢma mimarlık pratiğinin etik ile iliĢkisini ortaya koymaya çalıĢarak, mimarlık 

meslek pratiğinde etik değer ve sorumlulukları araĢtırmaktadır. Bu araĢtırmanın 

birincil amacı mimarlık pratiğinin özünde ve hedeflerinde bulunan etik derinliğin 

incelenerek mesleğin icra edilmesinde, etik bilinci ve farkındalığı yaratmaktır. 

GerçekleĢtirilmesi hedeflenen bu bilinç ve farkındalık doğrultusunda, etik değer ve 

sorumluluk kavramlarının değerlendirilerek, meslek pratiğinde hayata geçirilmesi 

için bir yöntem önerisi sunmak da çalıĢmanın ikincil amacıdır. 

ÇalıĢma üç ana aĢamadan oluĢmaktadır. Birinci aĢamada etik ve değer kavramları ile 

mimarlık pratiği kavramları irdelenecek, amaç, tanım ve zaman içinde farklı ele 

alınıĢ biçimleri ile araĢtırılacaktır. Böylece her iki kavramın bağımsız bir Ģekilde 

tanımlanması ve de okuyucuya tanıtılması hedeflenmektedir. 
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Ġkinci aĢamada mimarlık pratiğinin etik ile iliĢkisi araĢtırılacaktır. Öncelikle etik ve 

mimarlık pratiğinin kavramsal iliĢkisi irdelenecek, bu konudaki akademik çalıĢmalar 

ve mevcut bilimsel, akademik görüĢler ortaya koyularak, mimarlık pratiğinin etik 

derinliği temellendirilmeye çalıĢılacaktır. Bu doğrultuda, meslek pratiğinde 

gerçekleĢtirilmesi gereken etik değer ve sorumluluklara değinilecektir.  

Bu etik değer ve sorumlulukların belirlenmesinde mimarlık mesleğinin her iki 

özelliğinden(hizmet ve üretim niteliğinden) yola çıkılacak ve uygulanacak yöntem bu 

niteliklerden beslenecektir. Bu yöntem, mesleğin eyleme ve ürüne dayalı etik değer 

ve sorumlulukları araĢtırılması ve ortaya koyulması Ģeklinde olacaktır. Bu değer ve 

sorumlukların belirlenmesi için, bu konudaki bilimsel ve akademik çalıĢmalar ve 

fikiler ile mesleki kurum ve kuruluĢların çalıĢma ve araĢtırmaları doğrultusunda 

ortaya koyulacak çözümlemelerden yararlanılacaktır. 

Üçüncü aĢamada ise, bu çözümleme ve değelendirmelerden ortaya çıkan sonuçların 

pratikte nasıl hayata geçirilebileceği araĢtırılacaktır. Bu doğrultuda, eyleme ve ürüne 

dayalı etik değer ve sorumlulukları, bütünsel bir yaklaĢımla ele alan bir 

değerlendirme modeli önerilecektir. 

Sonuç bölümünde ise çalıĢmadan çıkarılan sonuçlar ve gelecekle ilgili öneriler ifade 

edilecektir. 
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A METHOD FOR THE EVALUATION OF ETHICAL VALUES AND 

RESPONSIBILITIES IN THE PRACTICE OF ARCHITECTURE 

SUMMARY 

In the course of history,  as the practice of design and construction of the built 

environment, the practice of architecuture has been through so many phases until it  

establishes its professional quality. Architectural practice  not only exists in antiquity 

but also in modernism as it has been serving different people, societies and/or 

institutions and continue developing paralel to both technical and artistic progress of 

the world. No matter to which ages, technologies and artistic movements it belongs, 

architectural practice, beginning from  fullfillment of its primary task , as building 

shelters for the survival of the mankind, serves to humanity and continues to 

materialize the pyhsical environment for humans to perform all his activities. In this 

built environment, while  people struggles for living well, they not only realize its 

physical activities in daily life, but also completes their social and culture existence 

too. The sum of those characteristics moves mankind into a ethical and moral 

platform where they find themselves in the quest for the good and the accurate to live 

their life well. From this point of view, in order to establish its ethical and moral 

behavior, first mankind must ground its physical realization. The practice of 

architecure starts form this point to serve all the humankind to support its physical 

existence so that they can have a ehtical one. 

In this study, the ethical values and responsibilities will be researched, starting from 

the relationship between the ethics and the practice of architecture. The primary 

notion of this study is to explore the ethical perspective lies under the arcchitecture 

and to establish a consciousness for all the participants in the practice of architecture, 

espacially for the architect. 

In the introduction section, the purpose, the scope and the method will be described. 

In the remaining sections the body of the study covers three major parts. At first part, 

concepts of ethics, value and the practice of architecture will be taken into 

consideration and the objectives and the definition of the subjects will be researhced 

in different ways throughout history. The purpose of this level is to define the issues. 

At second part, the relation between the practise of architecture and ethics will be  

researched. Firstly the conceptual basis of ethics and the practice of architecture will 

be examined by the help of the literature and the scientific studies and the ground for 

the ethical deepness of architecture will be constituted. Afterwards,  the types of the 

ethical values and the responsibilites, that should be realized while practising 

architecture, would be taken into consideration. The method for the research of the 

ethical values and responsibilites will ve supported with the two different 

characteristics of the profession; the production (of the built environment) and the 

service propersites. From this starting point, the values and the responsibilites of the 

architecural practice will be taken into consideration dependant in two main topics 

which are the production and the product. At this level the research will be supported 
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by the help of the academic and scientific studies‟ analysis and professional 

institutions studies‟ analysis. 

At third part, the process to put the results of these analysis into practice is 

determined. In this direction, the subject will be examined in a holistic manner, and a 

evaluation model is proposed to achieve a platform that both types of values and 

responsibilities can be evaluated. 

At the final part the results of the entire study and suggestions for the future will be 

stated. 
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1.  GĠRĠġ 

Günümüzde mimarlık pratiği, sağlık, gıda, eğitim, ulaĢım, kültür, sanat 

eğlence vb. gibi hayatın her alanında insani her türlü ihtiyaç ve talebin 

giderilebilmesini sağlayan, sunduğu hizmet ve ürünler ile insanoğlunun  yaĢam 

alanını Ģekillendiren bir meslek alanı durumundadır. Mimarlık meslek pratiği; 

tasarım, yapım ve kullanım aĢamalarında; yapının fiziksel gerçekliğiyle ilgili 

matematik, geometri, fizik, kimya gibi pozitif bilimler ile yapının sosyal ve kültürel 

gerçekliğiyle ilgili sosyoloji, psikoloji, tarih vb. gibi beĢeri bilimlerden faydalandığı 

için bir bilim olma özelliği taĢımakta; bununla birlikte ürünlerinde ortaya koyduğu 

estetik öğeler ve güzeli arayıĢı ile insan duygularına hitap etmeyi amaçlayan güzel 

sanatların bir türü olma niteliği de barındırmaktadır. Kendi içinde hem bir bilim hem 

de sanat olma niteliği taĢıyan belki de tek meslek olan mimarlığın, insanın barınma 

gibi zorunlu bir  ihtiyacından yola çıkarak; ona yeryüzünde  gerçekleĢtireceği her 

türlü eylem için uygun fiziksel çevre ihtiyacını “iyi, doğru ve güzel”  bir biçimde 

giderme amacı ve arayıĢı içerisinde olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Aynı 

zamanda, mimarlık mesleğinin bu arayıĢının  doğasında gizli, insani bir niteliği de 

taĢıdığı söylenebilir.  Bu nitelik insanoğlunun iyi ve doğru yaĢam arayıĢı ile ilgili bir 

feslefi düĢünce sistemi olan “etik”te saklıdır. Etik, ahlak kavramı ve ahlaki bir birey 

olarak insanın iyi ve doğru yaĢam arayıĢı ile ilgilenen bir felsefe dalıdır. Bu 

doğrultuda; insanın iyi ve doğruyu arayıĢında; ahlaki bir birey olarak, yaĢamının 

ahlaki boyutunda ona yardımcı olan etik ile, fiziksel bir birey olarak yaĢamının 

fiziksel ve nesnel boyutunda yardımcı olan mimarlık kendi doğaları gereği birbirleri 

ile ilintili durumdadır. Dolayısıyla mimarlık kavramının hem yöntem hem de 

ilgilendiği konu ve amaç gereği etik bir derinliği barındırdığı söylemek yanlıĢ 

olmayacaktır. Bilimsellik, sanatsallık  ve etik gibi insani bir çok kavramı özünde bir 

arada barındırarak diğer mesleklerden farklılaĢan mimarlık mesleği bu tümleĢik 

yapısı ile insanoğlunun yaĢamının her anında, etrafını  sarmakta ve dolayısıyla 

onunla diğer mesleklere oranla daha fazla etkileĢim içinde olmaktadır. Bu da 

mimarlığın, fiziksel ve reel anlamda diğer mesleklere nazaran sadece “istatistikî” 

olarak bile insanoğlunun hayatına etki etme  olasılığını daha fazla kılmaktadır.  Bu 
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etkiler, gündelik yaĢamda gelip geçici bir Ģekilde ortaya çıkabildiği gibi kalıcı da 

olabilir. Bunun nedeni mimarlığın bilimsel, sanatsal ve etik özelliklerinden dolayı 

bireyselin ötesinde toplumsal boyutta fiziksel, ekonomik, sosyal, kültürel vb. birden 

çok alana etki etme potansiyeli taĢımasıdır. Bu gibi bir potansiyel ile birlikte bir riski 

de elinde bulunduran mimarlık mesleği bir enstrüman olarak düĢünülürse bu 

enstrümanın, insanoğluna olabildiğince “iyi”, “doğru” , “adil” ve “güzel” eserler 

sunabilmesi hedeflenmelidir. Bu doğrultuda  kullanıcıları tarafından sahip olduğu 

değer, özellik ve imkanların bilincinde ve sorumluluğunda, yetkin bir Ģekilde 

kullanılması gerekmektiği ortaya çıkmaktadır. Bu enstrümanın öncelikli kullanıcısı 

mimar; ilk bakıĢta bu sorumluluğun tek sahibi gibi gözükse de; günümüz mimarlık 

meslek iĢleyiĢinin birbiri ile iliĢkili birçok farklı taraf ve unsurların iç içe bulunduğu 

bir konsorsiyum olmaksızın yürütülemeyeciği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Dolayısıyla mimarlık mesleğinin hizmet ettiği en son kullanıcı olan insanoğluna; iyi, 

doğru ve güzel bir Ģekilde ulaĢması için mesleğin uygulanmasında mimar da dahil 

olmak üzere bir çok katılımcı ve tarafı barındıran süreçlerin iyi ve doğru bir Ģekilde 

yürütülmesi gerekmektedir. Buradaki iyi ve doğru, felsefi anlamda en genel(en çok 

kiĢiye, en eĢit bir biçimde dağıtılmıĢ) iyi ve doğru anlamında düĢünülmelidir. Tüm 

bu görüĢler çerçevesinde mimarlık meslek pratiği , yapı üretim sürecinde hem bir 

hizmet sunan, hem de ortaya bir ürün çıkaran bir meslek dalı olarak 

değerlendirildiğinde, hizmet ve üretim sektörlerinin her ikisinin de niteliklerini 

taĢıdığı ifade edilebilir. Mimar da  mesleğin bu iki niteliğini barındıran tüm 

süreçlerde,  zorunlu olarak diğer katılımcılardan hem daha fazla, hem de daha etkin 

bir Ģekilde yer almaktadır. Bu nedenle mimar diğer katılımcılara oranla, meslek 

pratiğinin,  “iyi” ve “doğru” bir Ģekilde ortaya koyulmasında yasal olmasa bile, etik 

olarak daha fazla sorumluluğa sahiptir. Yasal ifadesinin kullanılması; dünyanın farklı 

yerlerindeki mimarlık meslek pratiğininde, mimarın yetkilerinin farklı ve sınırlı 

olacağından dolayı yanlıĢ olacaktır. Ancak bu durum mimarın meslek pratiğindeki 

baskın rolünü değiĢtirmemektedir. Dolayısıyla mimarın da,  meslek  pratiğindeki 

faaliyetlerinde ve davranıĢlarında, bu rolü gerçekleĢtirmesi için üzerine düĢeni; hem 

mimarlığın etik ile olan kavramsal iliĢkisi,  hem de mesleki etik değer ve 

sorumlulukarının bilincinde, yasalarla belirlenmiĢ yetkilerinin dıĢına çıkmadan 

ortaya koyması gerekmektedir. 
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Tüm bu tespitlerle birlikte mimarlık meslek pratiğinin, uluslararası ve ulusal 

gündemi de mesleki etik değer ve sorumlulukların ortaya koyulmasını ve 

incelenmesini teĢvik etmektedir. Bunun nedenlerinden baĢlıcası, bir bilim ve sanat 

olan mimarlık mesleğinin uygulanmasında, mesleğin öznesi durumunda olan 

mimarın ve mesleğin nesnesi durumunda olan ürünün(yapının), mesleğin bir bilim ve 

sanat olma niteliklerinden uzaklaĢarak ticari metalar haline dönüĢmesi olarak 

özetlenebilir. Buna, meslek pratiğinin uygulanmasında mimarın değer ve 

sorumluluklarındaki değiĢme ve bozulma, mesleki  etik değer ve sorumlulukların 

yerini bireysel ve maddi kaygıların alması da eklenebilir. Bunun yanında bazı diğer 

nedenler de aĢağıda sıralanmıĢtır. 

Mimarlık mesleğinin ortaya çıkıĢ nedeni ile iliĢkili olan, mesleğin evrensel, 

insani amaç ve hedeflerinin ortaya koyulmasında ve mesleğin ürünlerinde 

yansıtılmasındaki eksiklik, 

Mimarlık meslek pratiğinde, mesleğin bağlantılı olduğu taraf ve unsurlarla olan 

iliĢkilerinde değer ve sorumluluk kavramlarının farkındalığında ve  

uygulanmasındaki eksiklik, 

Meslek pratiğindeki katılımcı artıĢı ile birlikte mimar – katılımcı iliĢkilerindeki 

değer ve sorumlulukların farkındalığında ve  uygulanmasındaki  eksiklik, 

Mimarlık mesleğinin ürün ve hizmetlerinin gerçekleĢtirilmesinde katılımcıların 

(tarafların) fayda çatıĢmalarının  gözardı  edilmesi, 

Mimarlık mesleğinin fiziksel ve topumsal çevreye olan etkilerinin ortaya 

koyulmasındaki farkındalık ve uygulama  eksikliği, 

Mimarlık Mesleğin uygulanmasında, mesleğin evrensel  olarak kabul görmüĢ öz 

ve amaçları ile desteklenen ve bunlardan doğan; etik  değer ve 

sorumluluklarını ortaya koyan, mesleğin muhatabı tarafları  ve katılımcıları 

iliĢkilerini düzenleyen, haklarını koruyan ve gözeten mesleki, etik,  

düzenlemeler hakkındaki farkındalık ve uygulanma eksiklikleri. 

Bunlarla birlikte, son 10-15 yıldır uluslararası mesleki örgütler tarafından evrensel 

anlamda geçerli mesleki etik ve davranıĢ kurallarını ortaya koyma ve yerel 

oluĢumları teĢvik etme teĢebbüsleri, meslekle ilgili etik ve davranıĢ kurallarınının 
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standartlarının belirlenmesi ve uygulanmasındaki eksikliklerin uluslararası 

platformda da farkedildiğini göstermektedir.  

Gerek mimarlığın etik ile olan iliĢkisi, gerekse meslek pratiğinde etik standart değer 

ve sorumluluklarının ortaya koyulması ve uygulamasındaki eksiklikler, mimarlık 

alanında etik ile ilgili bir araĢtırma yapılma ihtiyacını desteklemektedir. 

Yapılacak çalıĢmanın amacı; mimarlığın etik ile iliĢkisini incelemek, bu doğrultuda 

mimarlık meslek pratiğinde etik değer ve sorumlulukları ortaya koymak ve bunun 

sonucunda, etik değer ve sorumlulukların değerlendirilerek hayata geçirilmesi için 

bir model önermektir. Böylelikle  mimarlık  meslek pratiğindeki etik değer ve 

sorumluluklar konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı olmak ve bu Ģekilde 

mesleğin etik bir bilinç ve sorumluluk düzeyi ile icra edilmesini sağlamak 

hedeflenmektedir. ÇalıĢmanın kapsamı ve yöntemi Ģöyle özetlenebilir; ilk aĢamada 

etik ve değer kavramları  ile mimarlık kavramları ayrı ayrı ele alınacak ve 

araĢtırılacaktır. Ġkinci aĢamada bu iki kavram arasındaki iliĢkiler irdelenecektir. 

Öncelikle mimarlık ile etik arasındaki kavramsal  amaç ve hedeflerinin, bu konudaki 

akademik ve bilimsel çalıĢmalar doğrultusunda ortaya koyulması hedeflenmektedir. 

Daha sonra mimarlık meslek pratiğinde etik değer ve sorumlulukların  düzeyleri 

araĢtırılacak ve etik kavramı, mesleğin iki farklı, hizmete ve ürüne dayalı olma, 

özelliği doğrultusunda incelenecektir. Bu Ģekilde mimarlık meslek pratiğinde; 

eyleme bağlı (özne ile ilgili) ve ürüne  bağlı (nesne ile ilgili) olarak göz önünde 

bulundurması gereken etik değer ve sorumluluklar araĢtırılacaktır. Bu araĢtırmada 

yöntem olarak, eyleme bağlı sorumluluklar,  çeĢitli davranıĢ ve etik  kurallar 

çerçevesinde irdelenecek ve karĢılaĢtırılacak, ürüne bağlı sorumluluklar ise 

mimarlıkta değer ve değerlendirme kavramları üzerinden incelenecek ve bu konudaki 

bilimsel ve akademik çalıĢmalara değinilecektir. Buraya kadar çalıĢma, mimarlık ve 

etik arasındaki iliĢkinin, kavramsal anlamdan yola çıkarak meslek pratiğinde ele 

alınmasını ve bu konuda  akademik ve bilimsel çalıĢmalar ile mesleki kurum ve 

kuruluĢların çalıĢmaları tarafından üretilen mevcut bilgi birikiminin sistematik olarak 

deskriptif bir biçimde ortaya koyulmasını hedeflemektedir. Üçüncü aĢamada  ise tüm 

bu iliĢkilerin tanımlanması ıĢığında yapılacak çıkarımlar ile  meslek pratiğinde etik 

değer ve sorumluluklar  konusunda bütünsel bir yaklaĢıma varılması ve bu yaklaĢım 

doğrultusuda mesleğin uygulanmasında etik değer ve sorumlulukların 

değerlendrilmesi için bir yöntem önerisi oluĢturulması amaçlanmaktadır.  



 

 
5 

 

2.  ETĠK ve DEĞER KAVRAMLARI 

2.1 Etik Kavramı 

Günümüzde yaygın bir Ģekilde kullanılmaya baĢlanan etik kelimesinin anlamı ve  

kapsamı aynı yaygınlıkta bilinmemekle birlikte, farklı anlamlarda ifade edilmektedir. 

Bu kavramın gerçekte olduğu Ģekilde, felsefi bir düĢünce biçimi veya konusu 

olmasının dıĢında, gündelik yaĢamda çoğu zaman, sabit bir konuda özellikle karar 

alma aĢamasında vicdan, ahlak, terbiye gibi kelimelerin ve kavramların yerine ya da 

kapsamında kullanılmakta ve o konunun genel içeriği ve çerçevesinde 

değerlendirilmektedir. Bu kullanım biçiminin, kavramın anlamına ters düĢmediği 

ancak anlam daralmasına neden olduğu söylenebilir. Yine de bu demek değildir ki 

üzerinde uzmanlaĢmadan bu konu hakkında konuĢulması ve düĢünce üretilmesi 

yanlıĢtır. Annemarie Pieper (1999) bu konuyu Ģöyle açıklamaktadır: “Etik üzerine 

düĢünmek, salt ahlak filozoflarının ya da etik uzmanlarının tekelinde değildir. Her 

insan az ya da çok etik üzerine düĢünür; gelgelelim bu kiĢi genelde etiğe sistematik 

olarak yaklaĢıp bir kuram oluĢturmaz; çünkü  bu türden etik kaygı ve düĢünceler 

çoğu zaman belli bir durumla, belli bir çeliĢkiyle bağlantılı olarak gündeme gelir; 

çeliĢkiler çözülür çözülmez de etik sorun ortadan kalkar”. Bu doğrultuda etik 

kavramının her insan tarafından dile getirilmesinin, düĢünülmesinin bir sakıncası 

olmamakla beraber bu konuda, belirli durumlardan bağımsız bir Ģekilde genel olarak 

geçerli, tutarlı ve mantıklı bir yaklaĢım oluĢturulabilmesi için konuya sistemli ve 

bilinçli bir Ģekilde değinilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle etiğin 

sistematik olarak araĢtırılması için etik kavramının tanımı, ahlak ve hukuk ile iliĢkisi 

ve görevi araĢtırılacak, bununla birlikte etiğin temel sorunları irdelenecektir. Bu 

yöntemdeki amaç, öncelikle konunun özüyle beraber iliĢkili olduğu konuların da 

analizinin yapılması ve bu doğrultuda, kelimenin çözümlemesini hem tekil hem de 

bağlantılı olduğu kavramlarla birlikte ortaya koymaktır. Bunun gerekliliği, hem etik 

kelimesinin kapsam ve iliĢki alanın geniĢ olmasından, hem de salt tanımının yanında  

felesefe alanına dahil olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu disiplin 

içindeki geliĢiminin ve üretilmiĢ bilginin de gözönünde bulundurularak eksiksiz ve 
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kapsamlı bir Ģekilde ortaya koyulması faydalı olacaktır. Tüm bu analizlerden sonra 

ise teorik ve pratik kullanımı ortaya koymak için yöntem alanları  incelenecektir. 

2.1.1 Etik Kelimesinin Tanımı 

Etik kavramın tanımlanması için kelime anlamından yola çıkılması, hem konuya 

nesnel bir bakıĢ açısı, hem de dilbilimsel anlamda analitik bir tutum 

kazandıracağından gereklidir. Bu aĢamada; kelimelerin farklı dillerdeki anlamlarının 

bire bir örtüĢmemesi ve kavramların ifade ettiği anlamların farklı algılanabileceği 

göz önünde bulundurularak, birçok farklı dilde yapılan tanımlamalar ve incelemeler, 

üzerinden nesnel bir sentez yapılıp, ortak ifade ve anlamlara varılmaya çalıĢılması 

hedeflenmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde (Url -1) etik, öncelikle  törebilim 

olarak açıklanmaktadır.  

Töre ise yine aynı sözlükte (Url -1), Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: “Bir toplulukta 

benimsenmiĢ, yerleĢmiĢ davranıĢ ve yaĢama biçimlerinin, kuralların, görenek ve 

geleneklerin, ortak alıĢkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet”. Yine Türk Dil 

Kurumu sözlüğünde (Url -1), etik aynı zamanda; “felsefenin „ödev‟, „yükümlülük‟, 

„sorumluluk‟ ve „erdem‟ gibi kavramları analiz eden, „doğruluk‟ veya „yanlıĢlık‟ ile 

„iyi‟ veya „kötü‟yle ilgili ahlaki yargıları ele alan, „ahlaki eylem‟in doğasını 

soruĢturan ve iyi bir yaĢamın nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalıĢan dalı” olarak 

da tanımlanmaktadır.  

Yabancı kaynaklara göz atıldığında ise; Oxford sözlüğünde (Url-2) etik kelimesi 

davranıĢları yöneten ya da yönlendiren ahlaki kurallar olarak tanımlanmaktadır. 

Cambridge (Url-3) sözlüğünde ise etik, davranıĢ kontrol eden kabul görmüĢ inançlar 

sistemi, özellikle ahlaka dayalı sistemler olarak ifade edilmektedir. 

Annemarie Pieper (1999) “Etiğe GiriĢ” adlı kitabında etiğin ayrıntılı bir etimolojik 

çözümlemesini ortaya koymaktadır: Bu çözümemede “etik kelimesinin Yunanca‟da 

iki farklı kullanıma sahip olan ethos sözcüğünden geldiği, bu kullanımlardan ilkinin 

(εθος) alıĢkanlık, töre, gelenek anlamlarına gelen ahlak yasası olduğu, ikincisinin 

(ηθος)  ise eylem kuralları ve değer ölçülerinin sorgulanarak ve üzerinde düĢünülerek 

talep edilen iyiyi gerçekleĢtirme anlamı taĢıdığını” belirtilmektedir. Bununla birlikte 

ethos kavramının Latince karĢılığının mos (çoğulu mores) sözcüğü olduğu ve 

latincede hem töre hem de karakter anlamına geldiğini eklerken, bir kimsenin 
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ahlaksız olarak nitelendirilirken ya onun davranıĢlarının ahlak yasalarına uygun 

olmadığının ya da onun karakteri bozuk biri olarak değerlendirildiğinin ifade edildiği 

söylenmektedir. 

Bu ifadelerden sonra Pieper (1999) bu çözümemeyi bir Ģekil halinde 

somutlaĢtırmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

         ġekil 2.1 : Etik Kelimesinin Epistemolojik Ġncelemesi (Pieper, 1999). 

Etik sözcüğünün kullanımı açısından ise Annemarie Pieper (1999) hem geleneksel 

etikte hem de gündelik dilde çoğunlukla ahlaki ya da töresel sözcüğüyle eĢ anlamlı 

olarak kulanıldığını ve etik eylemler, etik talepler, etik normlar vb. sözcüklerle dile 

getirilmekte olduğunu bahsetmektedir. Bunun sözcüğün kökeni ile bağdaĢmakta 

olduğunu ifade etmekle birlikte etik ve etiksel terimlerinin günümüzde ahlaki/töresel 

eylemine iliĢkin felsefe bilimine bırakılma düĢüncesinin etik tartıĢmalara yaygın hale 

geldiğini de belirtmektedir. Bu açıklama, etiğin kendi içinde, bir tür kurallar zinciri 

de taĢıyan bilimsel yönünü güçlendirmektedir. 

Doğan Özlem (2004) ise önce Yunanca etimolojik kökeninden ve de sonra 

Türkçe‟deki anlamından yola çıkarak etiğin Tükçe‟deki tanımını Ģöyle 

irdelemektedir: “Etik sözcüğü Grekçe “ethos”, moral sözcüğü ise Latince “mos” 

sözcüklerinden gelir ve “ethos” da “mos” da, töre, gelenek, görenek, alıĢkanlık, 

yerleĢik hale gelmiĢ duygululuk hali, karakter, huy, mizaç vd. anlamlarına 

gelmektedir. “Moral” karĢılığı olarak dilimizde kullandığımız “ahlak” sözcüğü de, 

Arapça “hulk” kökünden gelmektedir ki bu kök de yine töre, gelenek, görenek, 

ηθος(karakter) εθος(töre) 

Mos/mores (Moral- Ahlak) 

Ahlakilik 

Töresellik 
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alıĢkanlık, huy, karakter vd. anlamlarına gelmektedir. Buna göre “etik”, “moral” ve 

“ahlak” sözcükleri, nüanslar göz ardı edilirse, aynı anlama sahip sözcüklerdir ve 

onları etimolojilerine göre değil felsefeye kazandırmıĢ oldukları anlamlarını dikkate 

alarak birbirinden ayırıyoruz”. 

Yukarıdaki tanımlardan ortak bir sonuca varılırsa, etik kelimesinin etimolojik olarak 

ahlak, töre, karakter anlamlarından türetildiğini ve anlamını, varlığını bu kavramlara 

dayandırdığını ifade etmek yanlıĢ olmayacaktır. Sözcüğün kendi kökeni ve farklı 

dillerde bu kelimeyi açıklamak için kullanılan terim ve kavramlar, ahlak, töre ve 

karakter kavramlarını yansıtan kelimeler etrafında birleĢmiĢ ve buluĢmuĢlardır.  

Buradan hareketle etik kelimesinin kökeninde ahlakla ve ahlakilik ile kurulan ilgi 

konusunda fikirbirliğine ulaĢılmaktdır. Bu doğrultuda tezin geri kalanında etik, iyi ve 

mutlu bir yaĢam arayıĢında; ahlaki eylem ve davranıĢların, iyi, kötü ve doğru 

kavramlarının doğasını, geçerlililiğini ve özelliklerini inceleyen felsefe alanı olarak 

kabul edilecektir. 

2.1.2 Etik ve Ahlak ĠliĢkisi 

Etiğin ahlak kavramı ile ilgilendiğini ortaya koyduktan sonra yapılması gereken, 

birbiri ile çoğu zaman karıĢtırılan bu iki kavram arasındaki farkı belirtmek ve 

incelemek olmalıdır. Etiğin tanımlarında dikkat çekilmesi gereken nokta; genellikle, 

hatta istisnasız bir Ģekilde tüm açıklamalarda ahlak kelimesi kullanılmıĢ olmakla 

beraber “etik, ahlaktır” denmekten kaçınılmıĢ olunmasıdır. Ġkisi arasındaki fark 

öncelikle, ahlakın ve etiğin tanımı yapılırken kullanılan kelimelerde gizlidir. Ahlak 

toplumsal ve/veya bölgesel, töre, adet, davranıĢ karakter vb. kavramlarla ilgilenen bir 

norm ve değerler sistemi olarak ifade edilirken, etik, baĢlı baĢına ahlak konusu ile 

ilgilenen bir düĢünce alanı olarak tanım bulmaktadır. Bu doğrultuda sadece tanımdan 

yola çıkarak bile kapsam ve amaç açısından ahlak ile etik arasında farklılıklar olduğu 

ifade edilebilir durumdadır. Etik, ahlak felsefesi, bir düĢünce üretim alanı iken,  

ahlak daha çok belirli eylem ve yargılardan oluĢan hazır ve mevcut (genel kabül 

görmüĢ) bir sistemi ifade eder. Bununla birlikte bu sistem, kendisini oluĢturan 

kurallar, yargılar, beğeniler, adetler gibi kavramlardan oluĢur ve özünde, bu 

kavramların anlamlarını, geçerliliğini sorgulamak gibi bir amacı taĢımaz, sadece bir 

kiĢi/toplumda varlığı veya uygulanıp uygulanmaması (gerçekleĢmesi) ile ilgilenir.  
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Farklı düĢünürlerin fikirleri de ahlak ile etik ayrımını ifade ederken bu yaklaĢımdan 

yola çıkmaktadır. 

Annemarie Pieper (1999) etik ile ahlak ayrımını vurgulamak için bir analojisinde 

bunu edebiyat bilimi ile açıklamaya çalıĢmaktadır; edebiyat bilimi yapan insanın 

amacının, roman, Ģiir vb. yazmak olmadığını, ancak bunlar ile ilgili genel yargılara 

ulaĢmak için sistemli bir Ģekilde yapı elemanları ve biçimleri doğrultusunda analiz 

etme ve değerlendirme yapmak olduğu belirtilmektedir. Bu doğrultuda da, edebiyat 

biliminin konusunun çeĢitli noktalardan (dilsel, biçimsel, içeriksel) irdelenen ve 

bölümlendirilen “güzel edebiyat” olduğunu ifade etmektedir. 

Doğan Özlem, (2004) etik ile ahlak farkını, Ģöyle ortaya koymaktadır; ahlak bir 

insanın veya bir grubun belirli bir tarihsel zaman dilimi içerisinde hayatlarında 

geçerli olan ve davranıĢlarını yönlendiren inanç, değer, emir ve tasarımlar sistemi ve 

ağı olarak tanım bulmakta ve bunun her tarihsel zaman diliminde her insan grubunda 

karĢımıza çıkan ve grupsal/toplumsal düzeyde yaĢandığını ifade eder. Bu doğrultuda,  

ahlakların “hristiyan ahlakı”, “budist ahlakı”, “hümanist ahlak” gibi çeĢitlendirileceği 

gibi, iĢ ahlakı, meslek ahlakı gibi özelleĢtirilebilmektedir. Özlem (2004) “bu yüzden 

ahlak üzerine düĢünmeye baĢlayan insanın, etik üzerine admıını atmıĢ olacak ve ilk 

aĢamada bir ahlak çokluğu ile karĢılaĢacaktır” der ve bu görüĢü Hartmann‟ın bir 

ifadesiyle de destekler: (…)“Ahlakların çokluğuna karĢı etik tektir”. Bu bakıĢ açıĢı, 

etiğin tüm ahlak türlerini kapsayan bir evrensel küme olduğunu vurgulamaktadır. 

Bununla birlikte, Özlem(2004) farklı bir açıklamada, etik ile ahlak farkını daha da 

netleĢtirmektedir: “Belirli zaman dilimlerinde bireysel veya topluluk seviyesinde 

yaĢanan bir olgu olan ahlaka karĢılık, etik bu kavramı ele alan, aralarındaki yakınlık 

ve uzaklıkları analiz etmek, karĢılaĢtırıp değerlendirmek için çeĢitli ahlak görüĢlerini 

ve öğretileri bölümlendiren ve inceleyen felsefe disiplinin adıdır ”.  

William Frankena (2007) etiği, ya da ahlak felsefesini; ahlak, ahlaki sorunlar ve 

ahlaki yargılar hakkında felsefi düĢünme olarak tanımlamakadır. 

Tüm bu düĢünceler doğrultusunda, etik ile ahlak arasındaki fark daha açık bir Ģekilde 

görülebilmektedir. Etiğin araĢtırma konusu olan ahlakın kendi tanımı belirli 

kavramlarla ifade edilir ve bu tanım ahlakın etikten bağımsız özünü oluĢturur. 

Sonuçta etik ahlak iliĢkisi, obje-subje iliĢkisi olarak kabul edilmelidir. 
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2.1.3 Etik Hukuk ĠliĢkisi 

Değerler ve kurallar, ahlak sistemlerini oluĢturduğu gibi aynı zamanda hukuk 

kavramını ilgilendirdiğinden, etik ile hukuk ikilisini de incelemek ve ikisi arasındaki 

iliĢkiyi tanımlamak gerekmektedir. Bunun için ilk önce hukukun tanımı 

incelenmelidir. T.D.K. (Url-1) sözlüğünde, “ toplumu düzenleyen ve devletin 

yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze” olarak tanım bulan hukuk, Oxford 

(Url-2) sözlüğünde ise bir ülke veya toplumun üyelerinin davranıĢ ve hareketlerini 

düzenleyen ve cezai yaptırım gücü olan kurallar sistemi” olarak ifade edilmektedir. 

Bu tanımlardaki ortak noktalardan yola çıkılarak hukukun bazı temel unsurları 

özetlenirse, bunlar; “insan hareket ve eylemlerini düzenlemek”, “bu düzeni sağlamak 

için kurulan kurallar”, “bu kuralların uygulayıcısı bir otorite” ve “yaptırımlar 

(cezalar)” olarak ifade edilebilir. Bu unsurlar üzerinden hukuk ile etiğin iliĢkisini 

çözümleme aĢamasına geçilebilir. 

Öncelikle hukuk, bir toplumdaki yaĢayıĢ düzeninde bireylerin hareket ve 

davranıĢlarını konu etmekte ve bu anlamda etiğin konusu olan ahlak ile benzerlik 

göstermektedir. Ancak hukuk etikteki insan eylem ve davranıĢlarındaki ahlaki 

boyutun incelenmesinden öte, bu eylem ve davranıĢlarını düzenleme amacı 

gütmektedir. Bunun baĢlangıcı ise insanların yerleĢik hayata geçmesiyle 

gerçekleĢmiĢtir. Ġnsan, yerleĢik yaĢamaya baĢladığı andan itibaren eylem ve 

davranıĢlarında bu topluluktaki diğer bireylere etki etme olasılığı belirmektedir. ĠĢte, 

hukuk bireylerin bu eylem ve davranıĢlarında diğer kiĢilere (dıĢa) olan etkilerini 

düzenleme ihtiyacından ortaya çıkmıĢtır.  Annemarie Pieper (1999), hukuk düzenine 

olan ihtiyacı insanların her zaman iyi davranamamalarına ve kendi özgürlüklerini 

çoğu zaman baĢka özgürlükleri baskı altına alma uğruna kullanmalarından 

kaynaklandığını belirtmektedir. Bu doğrultuda hukukun toplum kavramı olmadan 

varolamayacağı görüĢü ortaya koyulabilir ki, bu görüĢ aynı zamanda kaynağını yine 

toplumla ilgili kavramlardan (adet, gelenek, kural, beğeni vs.) alan ahlak ile iliĢkisini 

de desteklemektedir. Özlem (2004) de hukukun ve ahlakın gerekliliğini açıklarken 

yine benzer bir argümandan faydalanarak hukuk ve ahlakın herkesin istediğini 

yapabileceği bir kaosu engellemek gibi pratik bir mecburiyetin ürünleri olarak ortaya 

çıktığını ifade etmektedir. Bu aĢamada ahlak dolayısıyla etik ve hukukun insan 

davranıĢ ve eylemlerine aynı açıdan baktığını, ikisinin de “toplum içinde yaĢayan 

bireyin” seçim ve özgürlüklerinin toplumun geriye kalanına zarar vermeden huzur ve 
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barıĢ içinde yaĢama fikrinden türediği ifade edilmelidir. Ġkinci aĢama bu “birlikte” 

yaĢamın olanaklı kılınması için düzenlenen kurallar ile igilidir. 

Ahlak ve hukuk kurallarının, bireylerin özgürlüklerini diğerlerininki ile 

iliĢkilendirerek düzenlediği ifade edildikten sonra bu kuralların nitelikleri 

incelenmelidir. Öncelikle hukuk ve ahlak kuralları aynı nedenden doğsa da geçerlilik 

açısından farklılaĢmaktadır.  Hukukun kuralları yasalaĢmıĢ olduğundan, toplum veya 

bireyden öte bir otoritenin, resmi bir düzenin, organizasyonun bir unsurudur. Etikte 

kural ve beğeniler toplum veya topluluk nezdinde geçerli iken, hukuki kuralların 

geçerliliği, bu otorite, düzen veya organizasyonun hükmündedir. Demircioğlu ve 

diğerleri (2001), etik ile hukuk arasındaki farkın yürürlülük kaynağı açısından 

bakıldığında, hukukun yürürlülük kaynağının, dıĢta, bireyin dıĢında ve üstünde olan 

bir irade (yasama organı) olduğunu bu bakımdan hukukta heteronomiden (dıĢ kanun 

koymadan) bahsedilebileceğini, ahlakın ise yürürlülük kaynağının, içte, bireyin ve 

toplumun içinde, olduğunu bu bakımdan ahlakta otonomiden(iç kanun koymadan) 

bahsetmenin doğru olduğunu, belirtmektedir. Bu doğrultuda hukukta kural koyan ile 

kurala uymakla yükümlü olan kiĢi etikten farklı olarak iki farklı tarafı (örn. devlet-

insan) temsil etmektedir. Dolayısıyla hukukta bu kuralları düzenleyen ve denetleyen, 

yerleĢik düzende yönetici güç unsuru doğmaktadır.  Pieper (1999), hukukun; siyasal 

bir topluluk içerisinde yaĢayan insanların “dıĢa” yansıyan davanıĢlarının hakları ve 

ödevlerini ortaya koyarak eĢitlik ilkesi içinde belirli normlarla beraber yaĢamı 

düzenleme ilkesinden yola çıktığını ifade ederken yine siyasal bir yapılaĢmadan 

bahsederek kuralların yaratıcısına iĢaret etmektedir. Bu aĢamada ise etik ve hukukun 

kurallarının geçerlilik mercisi olarak farklılaĢtığı, birisinin toplumun değerlendirme 

kriterleri olarak kalırken diğerinin yönetsel bir gücün enstrümanı ve bu enstrümanın 

yaptırımlarının dayanağı olarak belirdiği görülmektedir. ĠĢte bu doğrultuda hukukta 

son olarak yaptırım (ceza) konusu iĢlenecektir. 

Hukuki kurallara uyulmadığı durumlarda uymayan kiĢi/grup için bir takım fiziksel 

sonuçlar ortaya çıkar. Bunlar, otoritenin, kurallara uymayan tarafa, düzeni korumak 

ve kurallara uyulmasını sağlamak için uyguladığı cezalar, yaptırımlardır. Buna karĢın 

etiği ilgilendiren ahlaki kurallara uyulmadığı durumlarda (bunların yasalarda 

bulunmaması koĢuluya) herhangi bir ceza veya yaptırım ortaya çıkmamaktadır. Bu 

da ahlak kurallarının ancak toplumların değer sistemlerinin temsilleri olarak 

kalmakta ve bu düĢünsel veya duygusal hükümlerin dıĢında reel bir sonuç 
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doğurmadığını göstermektedir. Bu doğrultuda etik ile hukuk arasındaki bir fark da bu 

kurallara uygunluğun değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan durumlar olarak 

belirmekte ve etikte bulunmayan bir ceza konusunun hukukta ortaya çıktığı 

görülmektedir. Hukukun dıĢına çıkan bir kiĢi karĢılığı olan fiziksel cezalara maruz 

kalmaktadır ve bu cezaları çekmekle yükümlüdür. Etik dıĢı davranıĢlarda ise bu ceza 

fiziksel değil ancak vicdani olarak boy göstermektedir.  

Bununla birlikte kiĢinin etik olmayan bir davranıĢı sonucu bir yaptırım gerçekleĢip 

gerçekleĢmeyeceği ancak hukuk vasıtasıyla sorgulanabilir. Bu da bu davranıĢın 

hukuki anlamda tanımlanıp yasaklanmıĢ olduğu durumlarda geçerlidir. Dolayısıyla 

hukukun kapsamının etik ile denk düĢmeyeceği durumlar olabileceği dikkate 

alınmalıdır. Bu durum, etiğin her ne kadar uygulamalı alanları olsa da, temelde bir 

felsefe-düĢünce alanı olmasından ötürü düĢüncenin sınırı olamadığından, ancak 

hukukun bir uygulama alanı olması dolayıyısla tanımlı bir sınıra ihtiyaç 

duymasından kaynaklanmaktadır. Ancak bununla birlikte hukuki bir takım 

değerlendirmelerin yapılabilmesi içi bazı kabüller yapıldığı da unutulmamalıdır. Bu 

kabüller çoğu zaman hukukun bulunduğu ekseni tanımlayan iyi, kötü, özgürlük, 

eĢitlik gibi kavramlardan oluĢur. Bu doğrultuda hukuk kavramının da kendi içinde 

bazı kavramları ideal kavramlar kabül ettiği, yargı ve değelerdirmelerini bunlardan 

yola çıkarak ve referans alarak yaptığı görülmektedir. 

Pieper (1999) hukuki normların bağlayıcılığını ahlaki normlara dayandırdığını ifade 

ederken, özgürlükçü demoktratik hukuk düzenini örnek gösterir ve bunu da bu 

düzenin içinde yer alan ve mutlak olarak kabul edilmesi gereken özgürlük adalet ve 

eĢitlik kavramları ile destekler. 

Doğan Özlem (2004) de, hukuktan önce ahlak felsefesinin olduğunu ve bununla 

birlikte hukukun da her zaman postüla (öndoğru) niteliğindeki ahlaksal öncüllere 

dayandığını, bu doğrultuda da ahlak felsefesinin hem tarihsel hem de mantıksal 

açıdan hukuku öncelediğini belirtmektedir. 

Bununla birlikte Pieper (1999) hukukun etiğe olan mecburiyetini Ģu sözlerle ifade 

etmektedir: 

“…hukuk bilimi de sosyal eylemin sadece hukuksal çeçevede taĢıdığı önemle ilgilenirken pratiğin 

ahlaki temelini açıklama görevini ahlaki normlarla hukuk normları arasındaki temellendirme iliĢkisini 

geliĢtiren ahlak felsefesine bıraktığı için etiğe muhtaçtır.” 
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Tüm bu incelemeler doğrultusunda, geçerlilik kaynağı ve yaptırımındaki 

farklılıkların ötesinde, ortaya çıkıĢ nedeni olarak etik ile hukuk aynı çatı altında 

buluĢmakta; insan davranıĢ ve eylemlerinin düzenleme amacından doğmaktadır. Etik 

bu kuralları ve eylemleri incelerken bunların geçerliliğini, özelliklerini ve olması 

gerekeni sorgulamakla mükellef iken, hukuk ise bu kuralların uygulanmasıyla ve 

adaleti sağlamakla yükümlüdür. Demircioğlu ve diğerleri (2001); hukukun genel 

amacının ”adaleti gerçekleĢtirmek ve devam ettirmek”, ahlakın ise “ideali, iyiyi 

gerçekleĢtirmek” olduğunu ifade etmekte ve “adaletin” de toplumsal bir değer olarak 

düĢünüldüğünde “iyi” olarak nitelendirileceğinden aynı zamanda ahlaki bir kavram 

sayılacağını belirtmektedir. Aynı zamanda, hukukun bireyin huzurunu sağlayarak 

ahlaki varlığını karkıda bukunduğu unutulmamalıdır. Bu görüĢü Pieper (1999), A. 

Kaufmanın bir cümlesi ile de desteklemektedir; “nesnel hukuk insanın bireysel 

haklarını koruyup güvence altına alarak ahlaki kiĢiliğini gerçekleĢtirmesini 

sağlamaktadır”.  

Sonuç olarak, ahlak ile hukukun birbirlerinden ayrılmaz bir Ģekilde bağlı olduğu, 

hukukun varlığı için ahlak felsefesinin ve öncüllerinin varlığının gerekliliği 

görülmektedir. Böylelikle, hukukun da ahlaki bir değer olduğu ve hukuka 

uygunluğun da etik bir özellik taĢıyacağı, etik olacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

2.1.4 Etiğin Görevi 

Etiğin tanımını, ahlak ve hukuk ile iliĢkileri göz önünde bulundurulduktan sonra etik 

ile ilgili bir diğer nokta, etiğin endiĢesi olarak ifade edilebilecek görevidir. Çoğu 

felsefe alanındaki düĢüncede olduğu gibi etiğin de kendi tanımı gereği ortaya çıkan 

bir hedefi bulunmaktadır. Bu hedef en genel anlamda, iyi, doğru, erdem gibi 

ahlakilik ile igili değer ve kural sistemlerinin araĢtırılması ve bu doğrultuda, insanın 

kendi yaĢamı ile ilgili sorduğu belirli temel soruların cevaplarında ona yardımcı 

olmaktır. Bu temel sorular, özünde, bireyin iyi ve doğruyu arayıĢıyla ilgilidir. 

 

“Etik, bireysel olarak “iyi yaĢam”, bireysel olarak dünyada “iyi olanı yapma” ve  fikirlerin veya 

sonuçların çakıĢtığı durumlarda “adil” bir sonuca varabilmek için, zor bir durumda “doğru olanı 

yapmak” kavramları ile çevrelenen durumlarla ilgili sorular sorar”(Wasserman ve diğ. , 2000). 
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Yukarıdaki ifade insanoğlunun, temel olarak iyi bir yaĢam sürme arayıĢında ve 

ahlaki durumlarda; iyi, doğru ve adil olanı yapma ile ilgili davranıĢlarının altyapısını, 

etiğin oluĢturduğunu belirtmektedir. 

Doğan Özlem (2004), etiğin görevinin ahlak fenomenini incelemek olduğunu ve 

iĢlevinin, herhangi bir ahlak geliĢtirmek veya ahlaklar çoğunluğuna bir yenisini ilave 

etmek olmadığı gibi insanları da bu ahlaka uyulması için örgütlemek olmadığını 

belirtmektedir. Bu açıklamadan, etiğin herhangi bir ahlakı propaganda amacı 

gütmemesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Pieper‟in(1999) ifadeleriyle de konu Ģöyle özetlenmektedir; 

 

”Birden fazla alt amaçla birlikte etiğin amacı aĢağıdaki gibi ifade edilebilir: 

-Ġnsan pratğini ahlaki niteliği bakımından aydınlatma, 

-EleĢtirel, ahlak tarafından belirlenmiĢ bir bilinci geliĢtirebilecek etik argümantasyon biçimlerine ve 

temellendirme süreçlerine girebilme, 

-Ahlaki eylemin, insanın isterse gerçekleĢtirebileceği, istemezse vazgeçebileceği keyfi bir eylem 

olmadığını; aksine insan olarak varlığına iliĢkin vazgeçilmez bir niteliğin ifadesi olduğunu 

gösterebilme, yani insanı sevmeyi öğretebilme. 

Bu hedefler, hem bilgi ile ilintili, biliĢsel (konitif) bir uğraĢı, hem de artık salt öğrenme süreçleriyle 

aktarılamayacak olan yani sorumluluk bilinci olarak, ya da ahlaki yükümlülüğün üstlenilmesi, insanın 

ahlaki olanı bağlayıcı olarak tanıması biçiminde tanımlanabilecek bir durumu dile getirmektedir.” 

 

Sonuç olarak, etiğin görevi ve iĢlevi, insanı, eylemlerindeki ahlaki derinlik 

konusunda bilinçlendirme, genel olarak iyi bir yaĢam için arayıĢında ve ahlaki 

durumlarda vereceği kararlarla ilgili, ya da iyi doğru ve adil olanı yapmada ahlaki 

dayanaklandırma ve düĢünce biçimleri ile destekleyeceği sistematik bir yakaĢım 

kazandırmaktır.  

2.1.5 Etiğin Temel Sorunları 

Etik bir çok farklı konu üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Ancak etiğin konuları, “düĢünürlerin 

üzerinde anlaĢmaya vardığı konular” olarak sınırlandırılıp, keskinleĢtirilemez. 

William Frankena‟nın (2007) da dediği gibi, “felsefede böyle sağlam ve geniĢ bir 

anlaĢma yoktur”. Bunun kaynağının ise; nitel, kesin olarak kanıtlanabilmesi mümkün 

olmayan kavramlarla ilgilenen etiğin, filozoflar ve düĢünürler tarafından farklı ele 

alınıp değerlendirilmesi olduğu ifade edilebilir. Bu doğrultuda etik kavramının gerek 

kapsamının gerekse bu kapsama ait konulara olan bakıĢ açısının olabildiğince 

holistik bir Ģekilde ele alınması için farklı felsefi görüĢ ve düĢüncelerin göz ardı 
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edilmemesi gerekmektdir. Bu farklı etik anlayıĢlarının sunulabilmesi için, genellikle 

uygulanan, etiğin temel problemlerine göre sınıflandırılma yöntemi kullanılacaktır. 

Bu yöntem, etiği, hem filozof ve düĢünürlere göre kategorize ederken yaĢanacak 

altbaĢlık çokluğunun önüne geçecek, hem de ele aldığı konu ve problemleri en genel 

anlamda ortaya koyması bakımından daha verimli olacaktır. Bu problemler insan 

hayatında hem tarihsel süreç içinde hem de tarihten bağımsız bir Ģekilde önem 

taĢıyan bazı kavramlar doğrultusunda ön plana çıkmaktadır. 

Doğan Özlem‟e (2004) göre felsefe tarihi açısından incelendiğinde Antik Çağ‟dan 

günümüze gelen tüm etik ile ilgili teorilerde baĢlıca üç ana problem bulunmaktadır:”  

1. Ġyi veya en yüksek iyi problemi.  

2. Doğru eylem problemi,  

3. Irade (istenç) özgürlüğü problemi. 

Bunların aynı sıra ile üç temel soruya yanıt getirme arayıĢındadır:  

1. Neyi seçmeliyim? 

2. Ne yapmalıyım? 

3. Neyi istemeliyim?” 

Bu üç temel problem etiğin ilgilendiği konular açısından genel anlamda 

özetlenebilecek kapsamı ortaya koymaktadır.  

Bu doğrultuda en yüksek iyi ya da iyi kavramı daha çok, genel anlamda insan 

yaĢamında hedeflenen gaye olarak ön göze çarpmaktadır. “(…) Bazı insanlar bunun 

bilincinde olmasa bile  insan hayatının anlamı ve değeri  herhangi bir “en yüksek iyi” 

yi ortaya koyma ve ona eriĢme çabasında belirir ve etik tarihi incelendiğinde çok sık 

rastlanan bir durum bu Ģekilde bir “en yüksek iyi” konumlama çabasıdır” (Özlem,  

2004). Bu düĢünce, insanların hayatında mevcut olan bilinçli veya bilinsiz bir Ģekilde 

yer alan “iyiye ulaĢma arzusunun” felsefe tarihinde varolduğunu göstermektedir. 

Annemarie Pieper (1999) de “iyi”nin etikteki yerini Ģöyle açıklamaktadır:  “Yunan 

felsefesinde metafizik düĢüncede (varlık) olma‟nın anlamı, Platon tarafından en 

yüksek varlık ve bilgi, Sokrates tarafından akla dayadırılan bir yaĢama yaklaĢımının 

parçası olan anlam bütünü, Aristoteles tarafından da ulaĢılmaya çalıĢılan tek hedef 

olarak görülen iyi kavramı, etik tarafından her zaman düĢünülmüĢtür”. 
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Bu görüĢler doğrultusunda, “iyi” kavramı  insanın “olma” durumu ile ilgili, karakter, 

huy, kimlik gibi özelliklerini ilgilendiren, insani olarak ulaĢılması gereken bir üst 

amaç, benlik olarak tanımlanabilir.  

Doğru kavramı ise, insan eylem ve davranıĢlarındaki doğruyu araĢtırmaya yönelik bir 

kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır. Doğan Özlem (2004), doğru eylemi, doğru 

olanı yapmak anlamında “ne yapmalıyım?” sorusuna verilen cevap olarak 

tanımlamakta ve bununla birlikte erdem kavramını da doğru eylemde bulunmak için 

bir insanın sahip olması gereken özellikler olarak özetlemektedir. Bu görüĢ ile doğru 

olanı yapmak için insanda ahlaki bir takım özellikler olması gerektği ortaya 

koyulmaktadır.  

Özlem (2004) aynı zamanda doğru eylem kavramı ile birlikte erdemin yanında 

vicdan problemini de ortaya koyar ve vicdan kavramının da geçmiĢten bugüne farklı 

düĢünce anlayıĢları içerisinde sezgisel bilinç, ilkeler ve eylemler arasındaki tutarlılık, 

toplumsal gereksinimlerin giderilmesine hizmet eden eylem ve Tanrı‟nın içimizdeki 

sesi gibi çeĢitli biçimlerde tanımlanmakta olduğunu ifade eder. 

Sonuç olarak etiğin temel problemlerinden “doğru” kavramının  insanın “yapma” 

durumu ile  iliĢkili olduğu ve yapacağı herhangi bir eylemde ulaĢmak istediği üst 

amaç olarak yer teĢkil ettiği ve yapacağı bu eylemin doğasında ve özünde  ise insani 

ve ahlaki; erdem, vicdan gibi niteliklerin arandığı görülmektedir. 

Etikte irade (istenç) özgürlüğü ise, kiĢinin iyi ve doğru arayıĢında eylem ve 

kararlarındaki özgürlük ve bağımsızlık özelliği ile ilgilenmektedir. Bu doğrultuda 

insanın hem iyi arayıĢındaki “olma”  durumu hem de doğruyu arayıĢındaki ”yapma” 

durumunun niteliği ile doğrudan iliĢkilidir. Ġnsanın kendi  davranıĢlarını yönlendiren 

ilke, değer ve kuralları kendisinin seçebileceği ve değiĢtirebileceği, etikte istenç 

özgürlüğü ile anlatılmak istenendir (Özlem, 2004). 

Annemarie Pieper (1999) ise tüm insanların doğaları gereği kendilerini belirleme 

haklarının kabul edilmesinin zorunluluğunu, bunun nedeni olarak da ahlaki eylem 

ilkesi ve ölçütü olarak özgürlüğün, iradenin özgürlüğü olarak ifade edilebileceğini  

belirtmekte ve yeni çağın ahlak konusundaki baĢarısının da özgürlükten doğan ve 

sadece özgürlük adına peĢinden koĢulan bir amacın saptanmasında yattığını ifade 

etmektedir. 
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Bu durumda ahlaki doğru ve iyinin sorgulanabilmesi için öncelikle bireylerin 

düĢünce ve davranıĢlarında, onların ahlaki sorgulamalarında, özgürlüğün 

mevcudiyetinin sağlanmasının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Özgürlük 

kavramı geçerli olmadığı sürece iyi ve doğru arayıĢındaki baĢarıdan veya bunun ne 

kadar sağlıklı yapılabileceğinden de bahsetmek yersiz olacaktır. 

2.1.6 Etik Yöntem Alanları 

Bu bölümde etiğin yöntemleri ile ilgili sistemler ele alınıp incelenecektir. Bunun 

amacı etiğin hangi yöntemlerle ve bakıĢ açıları ile  kullanıldığının ortaya 

koyulmasıdır. Aslında etiğin konularında olduğu gibi etik yöntemlerinde de bu 

sistemleri sınırlayan ve çerçeveleyen bir anlaĢma yoktur. Bunun için genel anlamda 

etik ile ilgili araĢtırmalarda yoğun olarak değinilen yöntemler ele alıncaktır. Bu 

doğrultuda temel olarak karĢımıza dört farklı yöntem çıkmaktadır. Bunlar; deskriptif 

etik, normatif etik, meta-etik ve uygulamalı etik olarak sıralanabilir. 

2.1.6.1 Betimleyici (Desktriptif) Etik 

Ġsminden de anlaĢılabileceği, gibi bu yöntemde tanımlayıcı bir bakıĢ açısı 

kullanılmaktadır. Bu akıl yürütme türünde ahlaki değer ve konuların araĢtırılması, 

tanımlanması gayreti ortaya koyulmakta herhangi bir standart veya kriterleĢtirme 

endiĢesi bulunmamaktadır. Buradaki amaç öncelikle ahlaki sistemin irdelenmesi ve 

yapı taĢlarının keĢfedilmesi olarak ifade edilebilir. Bu anlamda teorik bir nitelik 

taĢımaktadır.  

Pieper (1999) betimleyici yöntemi, belirli bir toplulukta mevcut ve geçerli olan ve 

pratiği yönlendiren - genelde bağlayıcılık niteliği taĢıyan ahlak kurallarının bütününe 

yönelik- yargıların barındırıldığı değer ve geçerlilik talepleri konu alan fiili eylem ve 

davranıĢ türlerinin araĢtırılması olarak ifade etmektedir. 

2.1.6.2 Normatif Etik 

Normatif etik, deskriptif etiğe kıyasla keĢfetmeci bir araĢtırma hedefi koĢmaz, etik 

düĢünceleri belirli doğru ve kabüller doğrultusunda standartlara oturtmayı amaçlar. 

Bu yöntem belirli etik davranıĢ ve eylem türlerinin sistemli bir Ģekilde 

sınıflandırılarak bir kurallar bütünü halinde sunulması temeline dayanmaktadır. Etik 

düĢünce değer veya sorumluluklar belirli normlar Ģeklinde ortaya koyulmakta bu 

standartlar üzerinden etik ve ahlakilik sorgulanmakta ve değerlendirilmektedir. 
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Dolayısıyla bu sistemde en genel anlamda , etik düĢünceler kurallaĢtırılarak bunlara 

uyulması beklenmektedir. Bu doğrultuda bu etik düĢüncenin bir keĢfetme amacından 

çok, bir rehberlik sistemi ortaya koyma amacı taĢıdığı ifade edilebilir. Bu doğrultuda 

pratik bir nitelik taĢıdğını söylemek yanlıĢ olmayacaktır.  

Pieper (1999), normatif yöntemi açıklarken; reçete sunan, önceden tanımlı bir 

yöntem olarak desktriptif yöntemden tam anlamıyla farklılaĢtığını ifade etmektedir. 

Bununla birlikte,” (…) mevcut olguları bir malzeme olarak bir araya getirdikten 

sonra, seçip, ayıklayıp yeniden düzenleyerek kimi değer yargılarının ortaya konması 

mümkündür, (…) normatif yöntemi kullanan etik, bir saptamaya gitmeden önce 

eylemleri bir ahlak çerçevesinde değerlendirme olanağı sunan, tekrar sorgulanabilir, 

gözden geçirilebilir  yani eleĢtirilebilir ölçüleri gelĢtirmek durumundadır (Pieper, 

1999). Bu ifade standartlaĢtırılmıĢ etik kuralların incelenebilecek ve tartıĢılabilecek 

altyapıya sahip olduğu sürece ortaya koyulabileceğini desteklemektedir. 

Peter Singer (1991),  normatif etik için, ne yapmalıyım, nasıl yaĢamalıyım gibi etiğin 

cevap arayıĢında olduğu temel sorunlara ıĢık tutan, etiğin daha çok yol gösterici alanı 

ile ilgili olduğunu ifade etmektedir. Temelde bu görüĢ normatif etik sisteminin insan 

hayatındaki pratik iĢlevi konusunda da iĢaret vermektedir. 

2.1.6.3 Meta Etik 

Meta etik yöntem, nitelik olarak  deskriptif ve normatif yöntemlerden farklıdır. Meta-

etik düĢünce sistemi, etiğin kendisi ile ilgilenir. Bu yöntemde etiğin kendi 

doğasındaki, iyi-kötü, doğru-yanlıĢ, erdem vb. değer ve kavramların varlığı, 

olabilirliği ve geçerliliği araĢtırılmaktadır. Bu bakımdan etiğin kendisini sorguladığı 

düĢünce sistemi olarak ifade edilebilir. 

Singer (1991) meta etiği, etik ile meĢgul olunmadan , sadece etiğin içine bakılarak, 

gerçekte etiğin ne olduğunun incelendiğinin, hangi argümanların 

uygulanabileceğinin, etik yargıların doğru veya yanlıĢ olma durumlarının  hangi 

yolla gerçekleĢebileceğinin ve (herhangi bir Ģeyin) bunun için bir temellendirme 

sağlayıp sağlayamayacağının araĢtırması olarak ifade etmiĢtir. 

“Etik üzerinde düĢünmeyi eleĢtirel maksatlarla etiğin talepleri ve sınırları açısından 

düĢünme, meta-etiktir” (Pieper, 1999). Bununla birlikte Pieper (1999), ahlak nasıl 

etiğin inceleme konusu ise, etiği de meta etiğin konusu oladuğunu ifade etmektedir. 
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Bu doğrultuda meta-etik ile etik arasındaki iliĢki obje-subje arasındaki iliĢki olarak 

çözümlenmiĢtir.  

Frankena (2007), meta etiğin, tamamen felsefi analizden oluĢtuğunu ve dolaylı 

sonuçları haricinde davranıĢla ilgili herhangi bir ahlaki ilke ya da amaç önermediğini 

ifade etmektedir.  

“Genellikle kabul edildiği üzere, meta etik Ģu soruları sorar: (1) “Doğru”, “yanlıĢ”, “iyi”, “kötü” gibi 

etik terimlerinde ya da kavramların anlamı ya da tanımı nedir? Bu tür terimleri ya da kavramları 

içeren yargıların doğası, anlam ya da iĢlevi nedir? (2) Bu tür terimlerin ahlaki anlamda kullanılıĢı, 

ahlaki olmayan kullanılıĢından, ahlaki yargılar, normative yargılardan nasıl ayrılı? Ahlaki olmayanın 

zıddı olarak alındığından ahlakini anlamı nedir? (3) “Eylem”, “vicdan”, “özgür irade”, “niyet”, “söz 

verme”, “özür dileme”, “güdü” ,”sorumluluk”, “akıl”, “irade” gibi birbirleriyle bağlantılı terimlerin ya 

dakavramların açıklaması ya da anlamı nedir? (4) Etik yargılar ve değer yargıları kanıtlanabilir mi ya 

da geçerli oldukları gösterilebilir mi? Evetse , nasıl ve ne Ģekilde? Ya da ahlaksal akıl yürütme ile 

değere iliĢkin akıl yürütmenin mantığı nedir (Frankena, 2007)? “ 

Bu görüĢler meta-etiğin temelinde, etikte bahsedilen yargı ve değerlerin ince 

lenmesinin ve bunun sorgulanarak araĢtırılmasının yattığını göstermektedir.  

Özlem (2004) meta etiğin, 20. Yüzyılın çözümlemeci felsefe anlayıĢının paralelinde, 

geleneksel, yararcı bir tavırla, kendisi herhangi bir etik önermeden tarafsız kalarak, 

etikleri ele alıp çözümleme amacı taĢıyan ve bu doğrultuda da tüm etiklerin üstünde 

olan çözümlemeci bir etiğin ifadesi olduğunu belirmektedir. 

Tüm bu ifadeler doğrultusunda meta etik kendi içinde düĢünüldüğünde yine etik bir 

yöntem olmakla beraber çözümleme ve felsefi analiz konusu olarak etiğin kendisini 

kullanan bir düĢünce biçimidir denebilir. 

2.1.6.4 Uygulamalı Etik 

Uygulamalı etik, deskriptif, normatif veya meta etik gibi yeni bir etik yöntem ortaya 

koymamakla beraber pratik anlamda insan hayatına uyarlanabilirliği en önemli olan 

sistem olduğundan, incelenmesi gerekmektedir. Uygulamalı etik, herhangi bir etik 

yöntemi, pratikte herhangi bir konu üzerine odaklandırıp o konu ile ilgili etik akıl 

yürütme üzerine kurmaktadır.  

Pieper (1999) uygulamalı etiğin, genel etik ilkelerinin belirli yaĢam ve eylem 

alanlarına uyarlanması ile -ahlakiliğin mutlaklık ve koĢulsuzluk talebini, ahlakla bir 

bağlam içinde ya da bir eylembilimi ethosuyla bağlantılı olarak- yorumlayan özel 
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“somut” bir etik Ģeklinde uygulamalı bir bilim olarak da ortaya koyulabileceğini 

ifade etmektedir. 

Singer (1991), etik akıl yürütmenin pratik anlamda yer alan belirli konularda 

uygulanmasının uygulamalı etik olarak ifade etmiĢtir.  

Uygulamalı etik, kurallardan oluĢtuğu durumlarda normatif etik yapısından 

beslenmekte ve pratik yaĢamda, farklı alan ve sektörlerde uygulanan etik türleri, etik 

kodları ve etik kuralları olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

2.2 Değer Kavramı 

Etik konusu içinde de bulunmakta olan değer kavramı aslında, etik konusundan 

bağımsız bir Ģekilde ve onun dıĢında da gerek felsefi alanlarda gerekse farkı bir çok 

alanda kullanılmaktadır. Bundan dolayı  etik kapsamından bağımsız bir Ģekilde değer 

kavramını tek baĢına araĢtırmak daha doğru olacaktır. Ġnsan yaĢamında bir çok 

alanda  kullanılan değer kavramının  tanımından yola çıkarak kavramın özünü, hangi 

alan ve anlamlarda kullanıdığını araĢtırmak, tanıtmak bu bölümünün amacını 

oluĢturmaktadır. Ġlk aĢamada değer kavramını tek baĢına ele alırken felsefe 

alanındaki açıklamaların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu felsefi 

anlamda değer kavramının, diğer disiplinlerin sınırlayıcı tanımlarına karĢın en genel 

ve kapsayıcı anlam ve tanımlamalara imkan vermesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü 

belirli alan ve disiplinlerdeki tanımlar da bu üst anlam doğrultusunda 

konumlandırılmaktadır. Bunun nedeni aslında değer kavramının baĢlı baĢına bir 

inceleme alanı olarak insanlık için görece yeni bir kavram olmasıdır. “(…) felsefenin 

kendi için değer sorununu tarihin ilk dönemlerinden beri konu ettiği gözlemlenebilir, 

ancak bu konunun, baĢlı baĢına incelenecek ve yeni bir felsefe disiplini olacak 

Ģekilde ayrıntılı bir Ģekilde ele alınması 19. Yüzyılın ikinci yarısından sonra 

gerçekleĢmiĢtir” (Özlem, 2004).  Bununla birlikte,  “19. Asırın en büyük felsefi 

baĢarısı “değer” in tanımlanması  olarak ifade edilmiĢ ve bu alandaki çalıĢmalar için  

aksiyoloji terimi ortaya konmuĢtur”(Tapan, 1976). Öncelikle etik ve felsefe konusu 

kapsamında bir kavram olarak ortaya çıkan ve daha sonra kendi baĢına bir düĢünce, 

teori ve felsefe alanına dönüĢen değer kavramının irdelenmesi etiğin de dahil olmak 

üzere birçok teorik veya pratik alandaki araĢtırma ve incelemenin sistematik Ģekilde 

yapılabilmesi, yapı taĢlarının ortaya koyulabilmesi ve değerlendirmeye ulaĢılabilmesi 

için gereklilik taĢımaktadır. Değer ile ilgili genel açıklamalardan sonra değer  
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kavramının nasıl ele alınacağı Ģöyle özetlenebilir; öncelikle, değer kelimesinin tanımı 

ve anlamı incelenerek, farklı alanlar kapsamında değer kavramına değinilecek ve en 

son aĢamada değerlendirme kavramı irdelenecektir. 

2.2.1 Değer kavramının tanımı ve farklı  alanlarda değer kavramı 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda değer kavramını öncelikle değer felsefesi 

(aksiyoloji) baĢlığı altında, tek baĢına incelemek doğru olacaktır. Değer, TDK (Url-

1) sözlükte “bir Ģeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir Ģeyin değdiği 

karĢılık, kıymet” olarak tanımlanmaktadır. Oxford (Url-2) ve Cambridge (Url-3)  

sözlüklerinde ise, (value) önem, kıymet olarak karĢılık bulmaktadır”. Pultar (1999) 

değer kavramının felsfefi açlımlardan baĢlayarak, psikoloji, ekonomi gibi çok farklı 

anlamlarda ele alındığını belirtmektedir. Bununla birlikte en yaygın anlama sahip 

tanım, bir antrapolojist olan Kluckhorn tarafından, gizli ya da açıkca ifade edilen bir 

Ģekilde, bir birey ya da toplumun kendine özgü olarak oluĢan, mevcut durum, amaç 

ve eylemleri arasında tercih yapmasında belirleyici arzulanan kavram olarak ifade 

bulmaktadır (Pultar, 1999). Felsefi anlamda bakıldığında öznelci ve nesnelci bakıĢ 

açıları felsefe tarihinde değer kavramını farklı ele almıĢlardır ve bu doğrultuda genel 

geçer bir değer kavramına ulaĢmak mümkün değildir” (Özlem, 2004). Bununla 

birlikte Doğan Özlem (2004) değer ile ilgili bakıĢ açılarınının kaynağını öznede ve 

nesneden gösteren iki temel değer yaklaĢımından bahsektmektedir. Bu ayrıma 

değinen Mete Tapan (1976), değer absolutizmi (mutlakçılığı) görüĢünü savunan 

Plato, Spinoza, Scheler Hartman gibi felsefecilerin, değerlerin ideal, mutlak Ģeyler 

olduğuna ve nesnelerin değiĢmeyen nitelikleri olduğuna inanmakta olduklarını,  

değer sübjektifliğini (öznelliğini) savunan felsefecilerin ise, değerlerinde öznelliği, 

ve değerlerin ampirik, deneysel  davranıĢlarla ortaya çıktığını ileri sürdüklerini ifade 

etmektedir.  

Bu ifadelerden yola çkan görüĢlerden mutlakçılık ile ilgili olan görüĢler genelde 

bunu belirlenen bir referans noktası çerçevesinde ortaya koymaktadır. Hartman‟ın 

etiği, iyiliğin bilgeliği kavramına oturtan görüĢü doğrultusunda Forest, iyiliğin, 

“kavram anlamının gerçekleĢme derecesi”ne bağlı olduğunu ifade etmektedir (Pultar, 

1999). 

Değer öznelliğini savunan düĢünürlerden Perry, değeri insanın ilgisini çekme 

potansiyeli ile iliĢkilendirmiĢ, Parker da bunun nesnelerin kendilerinden değeri 
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olmadığını  bunun eylemlere dayandığı ve sadece beğenildikleri ve ele alındıklarında 

ortaya çıkan değer taĢıyıcılarına sahip olduklarını belirtmektedir (Tapan, 1976). 

Sonuç olarak değer kavramının ele alınıĢ biçiminde, felsefe tarihinde ikili bir anlayĢ 

olduğu ve bunların; insandan bağımsız bir değer kavramı ile, insana bağımlı bir 

değer kavramı olarak ayrıĢtığı özetlenebilir. Her iki durumda da değer tanımlarında 

ulaĢılan ortak nokta, onun bir tercih nedeni, bir önem taĢıyıcısı ve bir beğeni 

potansiyeli olduğu ile ilgilidir. 

Bu çalıĢma kapsamında bizi ilgilendiren konu olan etik kapsamında kullanılan değer 

kavramları, daha çok etiğin konusu olan ahlakilik ile ilgili, iyi, kötü, adalet, 

sorumluluk, özgürlük, doğru, yanlıĢ gibi kavramları içinde barındırmaktadır. Pieper 

„in (2009) ifadesiyle, etiğin konusu olan ahlakilikteki “özgürlük”, herkesin özgürlüğü 

adına gerçekleĢtimeyi hedeflediği mutlak talep olan, insani bir “değer“ olarak 

tanımlanmıĢtır. Bununla birlikte etikteki değer kavramı önceki bölümlerde değinilen 

meta etiğin de ilgi alanınındaki kavramları ifade etmektedir. Frankena‟nın (2007) 

dediği gibi, meta etikte temelde bilinmesi gereken, ahlaki yargılar ile değer 

yargılarının doğrulanıp doğrulanmadığı ya da bunların nasıl doğrulanabileceği ile 

ilgilidir. 

Bununla birlikte farklı alanlarda kullanılan değer kavramını da özetlemek gerekirse 

bunlar pratik ve teorik anlamda insan hayatında çok farklı alanlarda kullanılmaktadır. 

Bu anlamlar genelde “değer” kavramının felsefi tanımından yola çıkılarak ilgili 

alanlara adapte edilmiĢ ve kelimenin kullanıldığı alan veya sektörlerde, kritik ölçüt 

veya kritik önem tanımlarının karĢılığını dolurmaktadır. 

“-Ekonomik değer,  bir malın tercih sıralamasındaki rölatif yeridir , 

  -Ġktisatta, klasik okula mensup kuramcılar değeri <kullanım> ve <değiĢim> değeri olarak ikiye     

   ayırmıĢlardır, 

- Psikologlar, genellikle insanların karar veremedikleri temel ilkeleri incelemek amacıyla değer                                          

  sorununa eğilmiĢ, psikolojk olayların nedenleri fizyolojik etkenlerde aranmıĢtır” (Tapan, 1976). 

Tüm bu farklı lanlardaki görüĢler çerçevesinde Tapan (1980) değer ile ilgili görüĢleri 

Ģöyle sıralamıĢtır: “ 

 Bir nesnenin insalara hizmet etme gücü (Anstey), 

 Yararlar arasındaki iliĢki (Stone), 

 Seçim yapmak için gerekli temel (Fleming), 

 Performansın belirli bir görünümü (Markus), 
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 Bir etkinlik ölçüsü (Dunstone), 

 Nesnelerin sosyal bilinç fenomenlerinin, toplum, sınıf ve insan açısından taĢıdıkları önemi 

belirleyen özellikler, 

 Bir dizaynın kullanıcı isteklerini tatmin etme niteliği, 

olarak nitelenen değer için en kapsamlı tanım aĢağıdaki biçimde yapılabilir: Değer kavramı, bir 

hareket yolunun sonucunda meydana gelebilecek yararlar ve zararlar açısından değerlendirilmesinde 

baĢvurulan ve bir malın, bir fikrin veya hizmetin taĢıdığı yararlı niteliktir” . 

Tapan‟ın tüm bu farklı alanlardaki değer kavramlarının sentezi üzerine kurduğu 

değer tanımı, herhagi bir öznelci ya da nesnelci nitelik taĢımadan faydacı bir bakıĢ 

açsıyla yorumlanmıĢ ve ortaya koyduğu “değerlendime için baĢvurulan nitelik” 

anlamında çözümleyici bir yaklaĢımı barındırmaktadr. Bu ifadede dikkat çekilmesi 

gereken nokta, değerlerin; faydacı, mutlak veya nesnel, herhangi bir düĢünce, nesne 

veya eylemin değerlendirilme altyapısını oluĢturan özellikleri ortaya koymasıdır. 

Bununla birlikte , bu çalıĢmada daha çok üzerinde durulacak etik değerler de, Doğan 

Özlem (2004), tarafından  ifade edildiği gibi bir topluluğun ahlak sistemini oluĢturan  

“iyi”, “kötü” , ”doğru” , “yanlıĢ” vb. gibi kavramlar doğrultusunda bir Ģeyi değerli 

bulma veya değerli bulmamaya yönelik bir değerlendirme altyapısı oluĢturan 

kelimeleri ifade emektedir. 

2.2.2 Değerlendirme Kavramı 

Değer kavramının ilgilendiği bir baĢka kavram da değerlendirme kavramıdır. 

Değerlerin ortaya koyulmasında genellikle amaç; ortaya koyulacak bir değerlendirme 

arzsunun varlığıdır. Değerlendirme, Tapan(1976) tarafından, “kiĢi veya grup ile bir 

nesnenin alternatifleri arasında iliĢki kurulduğunda karar verme sürecinin somut bir 

unsuru” olarak ifade edilmektedir. Bunla birlikte, “insanın alternatifler arasında birini 

fikri veya fiziksel bir modele dayanarak seçimi “değerlendirme” kavramlarının 

özünü teĢkil eder” (Tapan, 1976). Bu tanım, yapılan değerlendirmenin yöntem olarak 

belirli bir sistematiğe dayandırıldığını da ifade etmektedir. 

Aynı zamanda konuya tersten yaklaĢıldığı da olmakta, değerlerin de değerlendirmeye 

yönlendirebileceğini ifade eden görüĢler bulunmaktadır. Pultar (1999), değerleri 

iĢlevsel bir alana taĢımak amacıyla, durumların değerlendirilmesi için nelerin ortaya 

koyulacağının göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmektedir. Hartmancı 

idelist bakıĢ açısından yola çıkan Pultar bunun, bir Ģeyin iyilik derecelendirmesine 

göre iyilik durumunun, onun değerlendirmesi olduğunu söyemektedir. Bu ifade de 
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değerlendirme sürecinde ortaya koyulması gereken yaklaĢım ve değerlerin kullanılıĢ 

biçiminin önem taĢıdığı belirtilmektedir. 

Bu görüĢler doğrultusunda değerlendirme kavramı özetlenirse, somut veya soyut 

herhangi bir konuda, ortaya koyulan değerlerin belirli bir sistematik içinde ele 

alınarak, bir sonuca ulaĢma süreci olarak ifade edilebilir. Etik bir değerlendirme de 

etiğin değerlerinin sistematik bir Ģekilde ele alınıp çözümlenmesi doğrultusunda 

ortaya çıkacak sonuç olacaktır. 

Mimarlık ve etik iliĢkisine ulaĢabilmek için, geçtiğimiz bölümlerde araĢtırılan etik ve 

değer kavramlarının ardından sırada mimarlık pratiği ve mimar kavramlarının 

incelenmesi gelmektedir. 
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3.  MĠMARLIK PRATĠĞĠ ve MĠMAR 

Daha önceki tanımlamalarda yapıldığı gibi, mimarlık kelimesinin etimoloijik olarak 

incelenmesinden baĢlanırsa; “mimarlık (architecture) ve mimar (architect), ilk 

bölümü, “baĢ” veya “en büyük” gibi sıfatlar anlamına gelen ve eklendiği ismi 

yükselten “arhi” kelimesinden ve ikinci bölümü de dilimizde “teknik” olarak yer 

eden ve “el ürünü”, “yapma becerisi” anlamına gelen “tektoniki” kelimesinden 

oluĢan eski yunanca bir birleĢik kelime “Arhi-Tektoniki‟den üretilmiĢtir (Ergöz, 

2002). M‟imAri (Mimar); yeryüzünü insan yaĢamını sürdürmesine ve rahatlığına en 

uygun Ģekilde düzenlemek ile görevli kiĢi ve Imrah (mimarlık) insan yaĢamını 

sürdürmesine ve rahatlığına en uygun Ģekilde düzenleme anlamınlarına gelen bu 

kelimeler dilimize Arapça‟dan, mimar, imar, umur, mamur umran gibi bir birleri ile 

bağlantılı kelimeler Ģeklinde geçmiĢtir (Ergöz, 2002). Mimarlık, insanoğlunun tarihi 

boyunca ve ona paralel bir Ģekilde geliĢimini sürdürmüĢ ve bir uğraĢı alanı olmaktan 

meslek haline gelmesine kadar bir çok evreden ve dönemden geçmiĢtir. Mimarlık 

pratiği her çağda bir üst tanımda insanoğlunun “yapay çevresinin oluĢturulması” ile 

ilgilense bile, mesleğin doğasında bulunan teknik ve sanatsal özelliklerden dolayı 

içinde bulunduğu devrin teknolojik, bilimsel geliĢmelerinden etkilendiği gibi, 

toplumsal,  sosyolojik, kültürel ve ekonomik durumlarından da payını almıĢtır. Bu 

doğrultuda gerek mimarlık pratiğinin ve meslekleĢmesi ile birikte mimarlık 

mesleğinin tanımı, ifade ettiği anlamlar uygulanıĢ biçimi, katılımcıları ve hatta  

üstlendiği görevler  çeĢitlilik göstermiĢtir. Bu doğrultuda mimarın kimliği, içinde 

bulunduğu dünyadaki ve meslekteki konumu, görev ve sorumlulukları kimi zaman 

kendi kontrolünde kimi zaman ise kendi kontrolünün dıĢında farklılıklar 

sergilemiĢtir. Mimarlık pratiği ve mimar kimi zaman bir hizmet alanı, kimi zaman bir 

sanatsal etkinlik alanı kimi zaman da teknik bir bilim alanı olarak ön plana çıkmıĢtır. 

Ne var ki, mimarlık hangi niteliği ile gerçekleĢtirilirse gerçekleĢtirilsin ve hangi 

çağda yapılırsa yapılsın, mimar, yapılı çevrenin oluĢturulmasında, planlamadan, 

tasarım ve yapım aĢamalarına kadar mesleğin icra edilmesindeki her süreçte 

istisnasız bir Ģekilde yer almıĢ ve yapılı çevrenin gerçeklĢtirilmesinde en etkin rolü 
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oynamıĢtır. Mesleğin bu sürecinde, mimar ile yapılı çevreyi, mesleğin özne ve 

nesnesi olarak ifade etmek yanlıĢ olmayacaktır. Bu doğrultuda meslek uygulaması ile 

ilgili bir çözümleme yapılırsa zamandan bağımsız bir Ģekilde, özne konumunda  

“mimar”, nesne konumunda ise “yapı” ile karĢılaĢılacaktır. Diğer ögelerin, zamana 

bağlı bir Ģekilde meslek süreçlerindeki nicelikleri ile beraber nitelikleri ve etkinlikleri 

de farklılık göstermektedir. Böylelikle nesnenin üretim sürecinde öznenin varlığı 

değiĢmese de konumu, iliĢkili olduğu taraflar ve katılımcılar ile mesleğin icrasındaki 

hak ve sorumluluklarında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bununla birikte meslekteki 

farklı değiĢkenlerin varlık ve etkinlik durumlarına rağmen, bu süreçte sürekli yer 

alan mimarın amacı, taraf ve katılımcılar ne ve kim olursa olsun, insanlığa en iyi 

yaĢam alanını oluĢturacak mimarlık hizmetinin sağlanması ve yapının niteliğindeki 

mükemmelliğin (iyilik, doğruluk, güzellik) gerçekleĢtirilmesi olagelmiĢtir. Bu 

amaçlara hizmet etmesi için de mimarın,  içinde bulunduğu çağın ve bu çağdaki 

insan yaĢamının, fiziksel ve sosyal dünyanın farklı Ģartlarını ve ihtiyaçlarını göz 

önünde bulundurarak, mesleğin uygulanmasında ve yapının ortaya konmasındaki 

sorumluluk alanlarının ve bu sorumlulukların ortaya koyduğu ihtiyaçların giderilmesi 

gerekliliğinin, farkında olması önem taĢımaktadır. 

3.1 Antik Dönem’de Mimarlık Pratiği ve Mimar 

Antik Dönem‟den günümüze ulaĢan gerek eski Mısır gerekse eski Yunan‟a ait 

yapılardaki ortak özellik, fiziksel gösteriĢ ve anıtsallık olarak gözlemlenebilir. Bu 

görsel olgu aslında bize o dönemlere ait mimarlık ile ilgili ipucunu ilk izlenimde 

vermektedir. Eski Yunan ve Mısır‟dan günümüze kalan yapılardaki öncelikli özellik 

olan büyüklük öncelikle insani veya tanrısal veya ikisini de içeren bir otorite veya 

gücü temsil edebilecek potansiyeli ifĢa etme endiĢesinden kaynaklanmaktadır. Eski 

Mısır‟da mimarların iki farklı alana hizmet ettiği görülmektedir; devlet ve varlıklı 

aileler. Mimarlar zaman zaman devlet için çalıĢmıĢlar, zaman zaman da zengin 

aileler için yapı tasarım ve uygulamalarında bulunmuĢlardır, ancak halkın yaĢayacağı 

binalarda duvarcı ustalarının çalıĢtığı göze çarpmaktadır (Ökmen, 1996). 

Bununla birlikte Antik Çağ‟da mimarlık eğitimininde kalıplaĢmıĢ bir biçimde 

uygulandığı görülmektedir. Ersina (2005) bunu Ģu Ģekilde açıklamaktadır: “Mimara 

aktarılan bilginin, o çağda arĢivlerde korunan, Ģekiller ve matematiksel değerler 

olmasının yanında, planlama da ortaya koyulan bu mutlak kurallar doğrultusunda 
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yapılmaktadır”. Bununla birlikte; babadan oğula aktarılan belirli kurallara uygun 

teknik bilgi, tanrıların yer yüzündeki temsilcisi ve aynı zamanda müĢteri olan kral 

adına kullanan kiĢi mimar olarak tanımlanmaktadır (Ersina, 2005). Ayrıca Kostof, 

(1977) tarafından mimarın meslek pratiğindeki tanrısal iĢvereni kral ile iliĢkisi de 

tariflenmiĢtir; tapınağın ölçüleri tanrı tarafından verilmeli ve bunun alıcısı da tanrının 

yer yüzündeki en kutsal temsilcisi yani kral olmalıdır denmekte ve bununla ilgili 

Mezopotamya‟da Lagash Tapınağı‟nın ölçülerinin Kral Gudea‟ya rüyasında 

verildiği, Babil döneminde kralların bu ölçüleri gizli tutmak, bu ölçüleri ortaya 

koymak ve yapıma eĢlik etme yükümlülükleri olduğu ifade edimektedir. 

Dolayısıyla eski Mısır‟da mimarlık mesleğinin mimarın insiyatifinde olmadığını 

babadan oğula geçen ve belirli kural ve formulleri uygulayan dogmatik bir yapıda 

bulunduğu, meslek pratiğinin de krallar veya varlıklı ailelerden oluĢan iĢverenler 

etrafında geliĢtiği gözlemlenmektedir. Bu doğrltuda mimarın mesleki 

sorumluluğunun kimi zaman tanrısal düzeyde olan krala karĢı kutsal bir nitelik, kimi 

zaman da varlıklı ailelere karĢı duyulan prestij kaygılı bir sorumluluk olduğu ifade 

edilebilir. Bununla beraber meslek pratiğindeki iĢverenler haricinde, yapının 

uygulanmasında görev alan iĢçilerin dıĢında farklı bir katılımcı alanı 

görülmemektedir. Bu tespitler mimarlık meslek pratiğinin iĢveren – mimar – iĢçi 

üçgeninde ve tarafların birbirlerine karĢı olan, zaman zaman tasarım, zaman zaman 

uygulama hizmetine dayalı sorumluluk alanı ile sınırlı oluğu  görülmektedir. Bundan 

daha geniĢ kapsamda mesleki bir düzenleme ve örgütlenme ile kontrol mercileri 

olmadığı ve mesleki sorumluluk kaygısı oluĢması için bir ortam da bulunmadığı 

gözlemlenmektedir. 

Antik Yunan‟da ise  mimarlık pratiği yine devlet ve yüksek sosyal sınıf olmak üzere 

iki alana hizmet etmektedir. Antik Yunan‟da mimar tanımı oldukça geniĢ olmakla 

birlikte, mimarlık, mühendislik, planlamacılık gibi farklı uygulama alalarının hepsine 

hakim bir kimlik içerisindedir. Bunlarla birlikte farklı disiplinlerle ilgili de bilgi 

birikimi öngörülmektedir. Vitruvius‟un (M.Ö. 25) mimarlık üzerine on kitap adlı 

eserindeki mimar; mimar eğitilmeli, kalemi güçlü olmalı, geometri öğrenimi görmeli, 

iyi tarih bilmeli, filozofları iyi izlemeli, müzikten anlamalı, biraz tıp bilgisi 

bulunmalı, hukukçuların düĢüncülerini bilmeli, yıldızbilim ve gök bilim kuramı ile 

tanıĢıklığı bulunmalıdır olarak anlatılmaktadır.  Bu doğrultuda mimarların meslek 

pratiklerine, yapı üretim sürecine, girmeden mesleki bir eğitim aldıkları 
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gözlemlenmektedir. Bununla birlikte Kostof (1977) eski Yunan‟daki mimarlık 

meslek pratiğiyle ilgili temel kaynak teĢkil eden yapılarla ilgili bazı bilgi ve 

belgelerden söz etmektedir. Bunlar; yapıların sade vatandaĢa tanıtılması için, 

yapılarla ilgili yasal, finansal, pratik konularla ilgili tabletler, inĢa etme niyeti ve 

iĢçilik, iĢ günleri ve hata zaman aĢımında uygulanacak yaptırımlar ve iligli kanun 

uygulamalarını belirten ihale ve keĢiflerdir. 

Bu doğrultuda, eski Yunan‟da mimarlık meslek patiğinin, özel giriĢiminin ile beraber 

iĢveren rolündeki devletin, aynı zamanda bugünkü gibi, yapı üretim sürecini 

düzenleyen, kontrol eden bilgi ve belgelere dayalı bir takım kurallar ve 

düzenlemeleri geçekleĢtirdiğine dair iĢaretler karĢımıza çıkmaktadır. Bu mimarlığın 

meslekleĢmesi ve kanunla iliĢkilendirilmesi ile meslek pratiğinin sistematik bir 

Ģekilde düzenlenmesi ile ilgili ilk belirtilerin Antik Yunan‟da boy gösterdiğini gözler 

önüne sermektedir. Bu durumda, meslek niteliği güçlenen ve dayanaklandırılmıĢ olan  

mimarın, taraf olarak iĢverene ek, bir takım yazılı kurallarla devlete karĢı 

sorumluluklarının ortaya çıktığı söylenebilir. Mesleki katılımcılar nicelik açısından  

eski Mısıra göre bir farklılık göstermese bile, nitelik açısından farklılaĢmakta,  devlet 

merciinin aynı zamanda onay ve denetim görevlerini üstlendiği görülmektedir. Bu 

durum, mesleğin süreç ve sonuçlarının gözlemlenip dikkate alındığını gösterir ve 

mesleki sorumluluk ile kaygılardan söz edimeye baĢlanması için bunu sağlayacak 

altyapının ve bilincin oluĢmasına yönelik bir adım olarak nitelendirilebilir.  

Genel olarak bu dönemlerdeki mimarlık pratiğindeki kaygının, üst bir toplumsal 

sınıf, devlet ve hatta kimi zaman tanrısal nitelikte olan iĢverenin, ortaya koymak 

istediği yapılı çevrenin, yine onun talep ve istekleri doğultusunda, sadece çok  kısıtlı 

bir takım sınırlayıcılar çerçevesinde, Ģekillendirilmesinden ibaret olduğu herhangi bir 

toplumsal ya da insani bir endiĢe taĢımadığını söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

3.2 Orta Çağ ve Rönesans’ta Mimarlık Pratiği ve Mimar 

Ortaçağ‟da mimarlık mesleği Antik Dönem‟den farkı tezahur etmiĢtir. ĠĢveren 

konumuna kilise de dahil olurken, genel anlamda Antik Dönem‟de vurgulanan  ileri, 

çok disiplinli bilgi birikimi sahibi mimar niteliği zayıflamıĢ ve mimarın  bir zanaatçı 

kimliğine indirgenme durumu ortaya çıkmıĢtır. Bunun nedeni, Kostof‟un (1977) 

değindiği: “Vitrivius için geçerli olan, mimarlıktaki yapı teknolojisi bilgisinin 

yanında mesleğin altyapısını ve teorik yönünü ortaya koyan beĢeri bilimler, ortaçağ 
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mimarı için, yapıcılık becerilerinden, marangozluktan ve taĢ iĢçiliğinden gelen ve 

yapım ekibinin bir parçası olarak yapım aĢamasında reel süreci içersinde yer alan 

mimar için geçerli değildi” ifadesinde barınmaktadır. Böylece kutsal ya da zengin 

müĢterilerine hizmet veren entelektüel ve çok disiplinli kimliğinden uzaklaĢan 

mimarın, kimliği ve sosyal statüsünde bir farklılık görülmektedir. Kollektif bir yapı 

üretim sürecinin sade bir ögesi haline gelmiĢtir. Yapı üretim sürecinin bizzat içinde 

yer alan mimarın, mesleğin icra edilmesininde yapı üretilirken ortaya koyduğu el 

becerisinden (zanaatından) öte bir sorumluluktan bahsetmeye olanak yoktur. Mimar 

titri altında mimarın rolü ve meslek örgütlenmesi ise ancak mason (duvar örücülüğü) 

kapsamında gözlenmektedir (Kostof, 1977). Bu doğrultuda önceki çağlarda en 

azından zenginlere elbise diken bir terzi konumunda tanımlanabilecek mimar bu 

çağda sadece giysinin kumaĢı için pamuk toplayan bir görevli konumundadır. 

Mesleki sorumluluk kavramı ile iligli bir geliĢme söz konusu değildir. 

Rönesans ile birlikte, “mimar bir birey olarak ortaya çıkmakta ve ortaçağın isimsiz  

zanaatkar mimarları”, hümanizm ürünü olan “beyefendi” mimarlarına 

dönüĢmektedir” (Ergöz, 2002). Mimarlık mesleği, Antik Dönem‟deki entelektüel 

kimliğini tekrar kazanmıĢ, mimarlar, güzel sanatlar ile ilgilenmeye baĢlamıĢ ve 

mimar duvarcı ustası ayrımı keskinleĢerek mesleki yapılanma ortaya çıkmıĢtır. Bu 

dönemin mesleki kimlik kazanımı açısından bir kilometre taĢı olduğu ifade edilebilir 

(Ökmen, 1996). Bununla birlikte Rönesans ile ortaya çıkan yüksek ve değerli sanat 

anlayıĢından mimarlık da nasibini almıĢ ve kendisini, niteliği ve görevleri anlamında 

oluğundan da abartılı bir biçimde konumlandırmıĢıtr. Ersina (2005) bunu Egenter‟in 

bir sözüyle ifade etmektedir: ”Ortaçağ‟da din-bilimin hizmetkarı olan sanat ve mmari 

Rönesans ile birlikte bizzat kendisi din haline gelmiĢ ve bu sefer mimar, tanrısal 

(yaratıcı) kimliğini sürdürmeye devam etmiĢir. Bununla birlikte Ersina (2005) 

Hauser‟in Rönesans sanatçılarının, hümanistlerin temel düĢüncelerinin 

propagandacıları olduklarını ifade eden sözüyle mimarlığın aynı zamanda bir amaca 

da hizmet etmek anlamına geldiğini de belirtir ve Antik Dönem‟deki güç imgesi gibi 

bu sefer de  farklı bir iktidarı tesmsil ettiği ifade eder. Mesleki katılımcılarda ise 

müĢteri düzeyinde hem nicelik hem de niteliksel anlamda artıĢ gözlemlenmektedir.  

Çağın zengin aileleri, ya kendi denetimlerinde ya da danıĢmanların kontrolünde 

büyük yapılar inĢa ettirmiĢlerdir. Bu da Antik Mısır‟daki gibi müĢterinin yapı tasarım 
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ve uygulamasında aktif bir Ģekilde tekrar yer almakta olduğunu gösterir (Ökmen, 

1996). 

Meslek statüsü kazanmaya ve mesleki kimlğini oluĢturmaya baĢlayan mimarlık 

pratiğinin profesyonelleĢmesi Avrupa‟da boy göstermektedir.  Fransa‟da devlet eliyle 

kurulan Kraliyet Bina Yönetimi„nin (L‟administration des Batiments Royaux) 

mimarlık büroları için oluĢturduğu kural ve standartlar, günümüz mimarlık 

ofislerinin, proje yönetimi, çizim standartları planlama, mühendislik gibi 

uygulamaları için temel oluĢtururken, mimarların yetki ve sorumluluklarını 

belirleyen düzenlemeler ve kurallar da ortaya konmuĢtur (Rosenfeld, 1977). Bu 

anlamda mimarlık pratiğinde kraliyet tarafından ve kraliyet yapıları için düzenlenen 

bu sistemle direk anlamda yönetime karĢı bir sorumluuk alanı tanımlanmıĢ olsa da 

dolaylı anlamda yönetim personeline yapı kullanıcılarına, iĢveren dıĢında bir 

topluluğa, karĢı bir sorumluluk alanı da ortaya koymakadır. Bu aynı zamanda 

mimarlık pratiği ve mimarın sadece iĢverene değil o yapıları kullanacak kullanıcılara 

(ileride topluma) karĢı da bir sorumluluk alanı tariflediğini göstermektedir. 

Dolayısıya tekil ve grup anlamında  temsil edilen iĢverenden sonra insanoğlu veya 

toplum  niteliğine ilk kez yakınlık gösteren bir taraf için mesleki sorumluluk alanının 

sinyalleri görülmektedir. Bununla birlikte modernizme yaklaĢılırken, kuĢkusuz 

mesleki profesyonelleĢme  anlamında en büyük ilk adım 19. yüzyıl sonlarına doğru 

RIBA‟nın kuruluĢu ile gerçekleĢmiĢtir (Wilton-Ely, 1977).  

Görüldüğü gibi Rönesans‟tan itibaren Modern Dönem‟e kadarki çağlarda mimarlık 

mesleği ortaçağdaki tanımsızlığından uzaklaĢmıĢ ve Antik Dönem‟deki güzel 

sanatlar ile ilgisi ve bireyselciliğinin de biraz abartılı bir Ģekilde geriye dönmesi ile 

birlikte mesleki nitelik kazanmaya baĢlamıĢtır. Bu çağda öncelikle hakim sanat 

anlayıĢının bir aracı olarak konumlanan mimarlık patiğinde sanatsal akımlara 

dayanan ideolojik bir sorumluluk veya endiĢe taĢıdığını ifade etmek yanlıĢ 

olmayacaktır. Bununla birlikte ilerleyen dönemlerde mimarlık mesleği ile ilgili, 

devlete dayalı da olsa, ilk yapısal düzenlemeler ortaya çıkmaya baĢlamaktadır. Bu da 

mimarlık mesleğinin profesyonel geliĢimi ve mesleki sorumluluk ve düzenleme 

kavramlarının habercisi olmaktadır. 
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3.3 Modern Dönem’de Mimarlık Pratiği ve Mimar 

Modern dönemde ise, kendi kimlik ve mesleki statüsü oluĢan mimarlık mesleğinin 

artık kendi  tanımının farkına varmasının ardından, kendi tanımına yeni anlamlar 

yükleyerek varlığını farklı seviyelerde anlamlandırma endiĢeleri göstermeye 

baĢladığını görmekteyiz. Bu dönemde mimarlık mesleği ve mimar kavramları 

Rönesans‟taki yüksek entelektüel kimliğinden ve yaratıcı bireyin yüceltilme 

anlayıĢından aldığı güçle meslekteki bireysel konumunu toplumsallaĢtırma arzusu 

göstermektedir. Ersina, (2005), Gropius‟un sözlerinden faydalanarak bunu Ģöyle 

ifade etmiĢtir, “20. Yüzyılın modernistleri, “sıfırdan baĢlama” sloganı ile, “bir 

zamanların yüce eĢsit sanatı, insanın en soylu düĢüncelerinin, coĢkusunun, 

inançlarının ve dinin kristalleĢmiĢ anlatımı olarak görülen mimarlığı, kentleri – 

toplumu düzeltmek  amacıyla yeni baĢtan tanımlamaya baĢlamıĢlarıdır”. Bu Ģekilde 

kendilerine toplumsal bir rol ve hedef üstlenen modern mimarlar, kendilerini, yapılı 

fiziksel çevrenin oluĢturulmasından sorumlu meslek adamı olarak görmelerinin 

yanında, beĢeri ve toplumsal çevrenin de oluĢturulmasından sorumlu toplum 

mühendisliği olarak nitelendirmiĢtir.  

Modern Dönem için Arabacıoğlu (2005), mevcut yapı stoğunun git gide artan 

topluluklara, nicelik ve nitelik bakımından yetersiz kalma durumunun 19. Yüzyıl 

erken sanayi toplumlarında görülmekte olduğunu ifade etmiĢtir. Mimarlık mesleği 

için, bu durumun, çağın ortaya çıkan yeni itici güç olan iĢçi sınıfı üzerinde 

yoğunlaĢmıĢ bir toplumsal sorumluluk bilinci oluĢturduğu ve mesleğin yeni etik 

alanını tariflediğini Bülent Tanju‟nun bir sözü ile açıklamaktadır:  

“Toplumsal sorumluluk konusu,  hümanist/aydınlanmacı bir tavırla madunlar (alt aĢamada) olan 

kiĢiler adına ve onlar için öncülerinden söz alma biçiminde, önce 19. yüzyıl ütopyacıları ve erken 

modernistler benzeri örnekleri ile kurularak daha sonradan teknokratik kurallar içinde kalıplaĢarak 

mimarlık mesleğini meĢrulaĢtırma aracı olarak kullanılan bir “meslek etiği” olarak nitelendirilmiĢtir 

(Arabacıoğlu, 2005). 

Modern Dönem‟de, mimarlık meslek pratiğinde ortaya koyulan bu yeni sorumluluk 

alanlarının yanında katılımcılar ve iliĢkiler de artıĢ göstermiĢtir. Mimarlık mesleğinin 

kendisine atfettiği, yeni doğruyu oluĢturma ideolojisiyle, eski olan bir tarafa atılarak 

“doğru ve iyi “ olan yeni binaların yapılması için yeni form ve anlayıĢların yanı sıra 

yeni yapım sistemleri, yeni malzemeler uygulanmaya baĢlanmıĢ, sanayi devriminin 

sonuçlarının toplumsal ve günlük yaĢamda baskın bir Ģekilde ortaya çıkması ile yapı 
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üretim süreçleri farklılaĢmıĢtır. Sanayide önceden üetilmiĢ malzemeler yapı 

üretiminde yer almaya baĢlamıĢtır. Bu durum meslek pratiğinde, malzeme üreticileri, 

tedarikçiler ve dağıtımcılar gibi yeni katılıcıların oluĢmasında temel teĢkil etmekle 

beraber daha sonradan ortaya çıkacak, standartlaĢma, modülerleĢme, yapı bileĢen ve 

yapı elemanları uyumu gibi kavramlar için bir altyapı oluĢturacaktır. Meslek 

pratiğinde çok farklı unsurların bir araya gelmesi ile oluĢan süreçler doğrultusunda 

Ökmen (1996) mimarın rolünü Gropius‟un bir sözüyle açıklamaktadır, “mimar, 

sosyal, teknik, ekonomik ve sanatsal problemleri birleĢtiren bir koordinatör rolüne 

soyunmalıdır”. Mimarlık mesleğinin, yapılı çevrein üretim süreçlerinde ortaya 

çıkmaya baĢlayan bu farklı süreçler ve gerek Antik, gerek Orta Çağ ya da 

Rönesans‟a  göre daha karmaĢık iliĢki alanları doğurmuĢ ve bununla beraber meslek 

ile ilgili düzenlemelerin de ortaya koyulma ihtiyacı daha keskin hale gelmiĢtir. 

Mimarlık mesleğinin uygulamasını düzenleyen ve yapı üretim süreci ile ilgili 

kurallar, standartlar ve düzenlemeleri ortaya koyacak olan mimarlık meslek örgütleri 

bu dönemlerde daha net bir Ģekilde ortaya çıkmaya baĢlamıĢır. Özellikle 1850-1909 

yılları arası mimarlık mesleğinin belirgin geliĢmelerini kaydedildiği bir periyottur. 

Bu dönemde profesyonel dernekleri, mimarlık okulları kurulmuĢ ve etik kurallar da 

oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır (Wasserman ve diğ., 2000). 

Bununla birlikte Wasserman ve diğerleri (2000)  bu dönemlerde mimarlık mesleğinin 

tanımını Ģöyle yapmıĢtır; ”eğitmli” mimar, ofisleri yönetmekte, zanaatkar ve çıraklar 

ise mimarlık ticaretini üstadlarının studyosunda öğrenmekte idi, bununla birlikte 19 

yüzyıl ortalarına kadar mimarlık meleği organize olmaktan uzak, heterojen ve belirli 

bir düzenlemeye tabi olmayan bir  durumda idi. Daha önce de değinildiği gibi aslında 

Modern Dönem‟den daha önce 17. yüzyılda  devlete bağlı olarak devletin yapıları ile 

ilgilenmek ve bunların tasarım ve yapım iĢlerinin düzelenmesinden sorumlu 

Fransa‟da kurulan L‟administration des Batiments Roi (Kraliyet Bina Yönetimi) 

mimarlık kavramı ile ilgilenen ilk kurum olarak nitelendirilebilir. 19. Yüzyıl ile 

birlikte ortaya çıkan ve bundan sonra günümüze kadar varlığını etkin bir biçmde 

sürdüren mimarlık örgütlerin en önemlilerinden biri 1834‟te ingiltere sınırları içinde 

ortaya çıkan RIBA (Royal Insıtute of British Architects)‟nın ardından onu Amerika 

BirleĢik Devletlerinde 1857 yılında kurulan AIA (American Institute of Architects) 

takip etmekte ve günümüzde mesleki organizsyonlar arasında önemli bir konumda 

bulunmaktadır. 
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Bununla birlikte uluslararası alanda mimarlık kurumlaĢma sürecine girmeye 

baĢlamıĢtır. 1897 yılında Fransa‟da, Paris‟te kurulan “merkezi mimarlar derneği”nin 

(Societe Centrale des Architects) giriĢimi ile kurulan “Uluslararası Mimarlar 

komitesi” (Comite International des Architects) daha sonra “Uluslararası Daimi 

Mimarlar Komitesi‟ne (Cmite Permanent International des Architects) dönüĢecek ve  

belirli aralarla düzenlediği “Uluslar arası Mimarlık kongreleri” ile mesleğe iliĢkin 

bazı kurallar geliĢtirmeye baĢlayacaktır. Bununla birlitke 1923 yılında yine Paris‟te 

“Uluslarası Mimarlar Topluluğu” (Reunions Internationales d‟Architects –RIA) 

Architecture d‟ajourd‟hui‟nin himayesinde kurulacaktır ve ardından 1946 yılında 

RIA‟nın giriĢimi ile Uluslararası Mimarlar birliği (UIA) kurulmuĢtur (Ergöz, 2002). 

Modern Dönem mimarlık mesleği abartılmıĢ bir söylem içerisinde yeni dünya düzeni 

oluĢturma gayesinde iken, kendine tanımladığı üst amaç Ersina (2005) tarafından 

Dostoğlu‟nun ifadeleri ile açıklanmaktadır: “Bu doğrultuda yeni ahlak düzeninin 

hedeflendiği sosyal yaĢamın en büyük geliĢtiricisi mimarlık, bu misyonunu  insan 

karakterinin kendisi tarafından değil çevresi tarafından düzenleneceği ilkesine 

dayanaklandırmıĢtır”. Mimar, kimliğini her ne kadar insanoğlu için yüce amaçlara 

sahip bir kahraman profili içinde abartılmıĢ toplumsal görevlerle tanımlasa da 

mesleğin uygulanması ile ilgili ilk somut düzenlemler bu dönemlerde ortaya 

çıkmaktadır. Bu doğrultuda aĢırı geliĢmiĢ toplumsal sorumluluğun yanında mesleğin 

iĢleyiĢi ile diğer sorumlulukları da ortaya çıkmaktadır. Bu mesleki kural ve yasalar 

ile mesleğe düzenlemeler getirilerek, mimarların yetki ve sorumluluk alanları 

tanımlanmaya baĢlamasına bir iĢarettir.Bununla birlikte mesleki katılımcıların, 

düzenleyicilerin ve kural koyucuların ortaya çıkması mesleği meĢrulaĢması sürecini 

de gerçekleĢtirmektedir. Bu, mimarın meslek pratiğini icra ederken kendi kimliğini 

tanımlaması ve görev, yetki ve sorumluluklarını bilmesi, meslek pratiğinin diğer 

katılımcıları ile birlikte kendisinin de kanunen korunması için büyük bir aĢamadır. 

Tüm bunlar mimarın meslek pratiğinde yer alan katılımcı, taraf ve unsurların 

belirlenmesi ve bunların birbirlrine karĢı görev ve sorumlulukların ortaya konması 

açısından tarihi adımlardır. Dolayısıyla bu dönemde mimarın mesleki sorumluluk ve 

değer bilincinin geliĢmesine katkıda bulunan geliĢmelerin yer aldığı söylenebilir. 
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3.4 Çağımızda Mimarlık Pratiği ve Mimar 

Günümüzde mimarlık, uygulama alanı, mimarın konumu ve sektörel diğer meslekler 

ile katılımcı iliĢkileri bakımından önceki yüzyıllara kıyasla bambaĢka bir 

durumdadır. Mimarlık mesleği, yapı üretim sürecinin, planlama, tasarım, üretim ve 

kullanım gibi farklı aĢamalarını kapsayan bütünsel bir proje veya organizasyon 

yapılanmasına dönüĢtüğü çağımızda, farklı süreçlerde farklı roller üstlenmekte ve 

farklı katılımcılar ile iliĢkiler içine girmektedir. Mimarın mesek pratiğini icra 

ederken, daha önceki yıllarda içinde bulunduğu sınırlı müĢteri-mimar- yapıcı(iĢçi) 

iliĢkisi artk günümüzde “iĢ”in veya sunulacak mimarlık hizmetinin nitelik ve 

niceliğine bağlı olarak değiĢkenlik gösteren karmaĢık ama aynı zamanda organik 

olarak iç içe geçmiĢ bir iliĢkler süreci haline gelmiĢtir. Bir bilim ve sanat olarak 

mimarlık, bilimsel anlamda ilerleyen teknoloji, malzeme ve tasarım ve yapım 

teknoloji ve süreçleri ile toplumsal ve kütürel anlamda değiĢen insan yaĢamının  

sanatsal, sosyal, kültürel, ekonomik ve sosyolojik geliĢmelerinden de etkilenmiĢtir. 

Bu doğrultuda insanoğlunun farklılaĢarak çeĢitlenen ve artan mimari 

gereksinimlerinin giderilmesine yönelik hizmetleri barındıran yapı ve yapı üretim 

süreçleri; farklı teknolojik, yapısal, donanımsal, sosyal, kültürel vs. ihtiyaçların 

giderilmesi için çeĢitli uzmanlık alanları doğurmuĢtur. Bu nedenle yapı üretimi artık  

sadece mimarın tek baĢına altından kalkabileceği bir uygulama olmaktan çıkmıĢ, 

farklı aĢamalarda farklı disipinlerin farklı oranlarda yer aldığı eĢgüdümlü bir 

konsorsiyum haline gelmiĢtir. Bu doğrultuda, gerek mimarlık hizmetinin 

sunulmasındaki teknolojik ve araçsal değiĢikliker, gerek yapı üretim süreçlerinde 

yapı malzemelerinin ve bileĢenlerinin geliĢimi ile  üretim ve uyguma süreçlerini 

etkileyen malzeme- yapım teknolojileri ile ilgili farklılaĢmalar, gerekse de mesleğin 

icrasında ortaya çıkan kurumsal düzenler ile denetsel ve hukuksal süreçler mimarın 

farklı disiplinler ve konumlardaki kiĢi ve kurumlarla olan etkileĢimlerini büyük 

oranda artırmıĢtır. Günümüzde mimar, mesleki hizmetinin sunulmasında veya yapı 

üretim sürecinin herhangi bir aĢamasında danıĢmanlık, tasarım, yapım, denetleme 

gibi farklı konumlarda ayrı ayrı ya da hepsinde birden bulunabildiği gibi, yapı üretim 

süreçlerinin baĢından sonuna planlanarak hayata geçirildiği proje yönetimi 

süreçlerinin merkezinde yer almaya baĢlamıĢtır. Bu ileride değinilecek olan, UIA‟nın 

2004 yılında gerçekleĢtirdiği dünyada mimarlık mesleği uygulaması araĢtırmasında 
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mimarların inĢaat faaliyetlerinde eĢgüdüm konusunda %90 etkinliğe sahip olduğu 

tespiti, ile de görülmektedir. 

Ancak mimarın, bu süreçlerin hangisinde olursa olsun, meslek pratiğindeki geçmiĢ 

zamanlardaki koruduğu tekil durumu artık geçersizdir. Mimarın içinde bulunduğu 

sektörel, toplumsal ve hukuksal koĢullar ile farklı katılımcı ve unsurları gözönünde 

bulundurmadan mesleğini baĢarılı bir Ģekilde uygulayacağı düĢünülemez. Hatta 

mesleğin teknik, ekonomik, hukuki ve estetik geçerliliği bu katılımcı ve unsurlar ile 

iliĢkilerin doğruluğu ve yeterliliği ile ilgili duruma gelmiĢtir. Bunun nedeni 

mimarlıkta gerek tasarım gerekse yapımda farklı ve çeĢitli uzmanlaĢma alanalarının 

ortaya çıkmasıyla mimarın mesleğini ilgilendiren her türlü teorik ve pratik bilgiye tek 

baĢına haiz olamamasıdır. Böylece mimar için meslek pratiğinde gerekli ve yeterli 

profesyonel ve uzman destek alma ihtiyacı doğmaktadır. Ökmen (1996) bu durumu  

ĠĢcan‟ın ifadesiyle uzmanlaĢma olgusunun geliĢmesi ile aynı mesleği yapanlar 

arasında oluĢan iĢlev farkı olarak belirtmiĢtir. Bununla birlikte  yapı üretim sürecinde  

farklı katlımcı ve unsurlar ile iliĢkiler mimarlığın gerçekleĢtirilmesi için bir 

gereksinim alanı olmakla beraber aynı zamanda farklı davranıĢ ve sorumluluk 

alanları da tanımlamaktadır. Bu davranıĢ ve sorumluluk alanları, mimarlık hizmetinin 

doğru, sağlıklı ve baĢarılı bir Ģekilde sağlanması, insanoğluna yaĢamsal eylemlerini 

gerçekleĢtirecek en uygun ve en iyi yapılı çevreyi ortaya koyabilmesi üst amacı için 

göz önünde bulundurması gereken alt amaçlar olarak görülebilir. Bu davranıĢ ve 

sorumluluklarla ilgili  gereksinimlerin en baĢında, mimarın meslek pratiğinin gerekli 

ve yeterli bir Ģekile ortaya koymasına ek olarak mimarın mesleğinin herhangi bir 

aĢamasında karĢılacağı katılımcılar ve unsurlarla olan iliĢkilerinin planlanması ve 

yürütülmesi gelmektedir. Dolayısıyla günmüzde mimarlık mesleği, tasarım, yapım ve 

kullanım aĢmasında mesleki, teknik ve estetik anlamda yetkin olma birincil 

gerekliliğinin yanında tasarımın, yapım ve kullanımın sağlıklı bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilebilmesi için bu süreçlede yer alacak katılımcı ve unsularla olan iliĢkiler 

ve sorumlulukların tanımlanması ve bunların gerçekleĢtirilmesine dayalı ikincil bir 

gereklilik alanı tanımlamıĢtr. Ergöz (2002) bunu, “mimarlık disiplininin yeniden 

tanımlama süreci sadece mimari uygulamanın daha iyi yönetimi için gerekli 

uzmanlık araçlarına değil, mesleğin sorumluluğu ve tanınması ile ilgili amaçlara da 

bağlı olmaktadır” Ģeklide ifade etmektedir.  
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Dünyadaki mimarlık pratiğinin tanımı ve yürütülmesi ile ilgili öncelikler ifade 

edildikten sonra günümüzde dünyadaki mimarlık mesleğinin uygulanma durumunu 

gösteren verilere dikkat çekmekte yarar vardır. Bu anlamda dünyada mimarlık 

mesleği uygulaması; mesleğe giriĢ, mesleği uygulama ve  uluslararası meslek 

uygulaması baĢlıkları altında incelenecektir. Bu incelmede UIA tarafından 2004 

yılnda gerçekleĢtirilen “dünyada mimarlık mesleği uygulamaları” baĢlıklı araĢtırma 

referans alınacaktır. 

Mesleğe giriĢ; önceki çağlarda mimar sıfatının kazanılması için gerekli babadan 

oğula geçme, usta çırak iliĢkisi gibi kavramlar aĢılmıĢ, mimarlığın bir meslek olma 

niteliğiyle beraber  akademik  eğitim Ģartı günümüzde dünyada mimarlık mesleğinin 

uygulanması için zorunlu durumdadır. Hatta kimi ülkelerde eğitim ile 

yetinilmemekte ve zorunlu staj ile mesleğe giriĢ sınavları gibi uygulamalar 

görülmekdir.  

AĢağıdaki Ģekilde (ġekil 3.1) mimarlık eğitiminin belirlenmesinde rol oynayan 

standartların oluĢturulmaındaki yetkili merci gözükmektedir. Bu doğrultuda 

ülkelerinde çoğunda mimarlık eğtim standartlarının eğitim kurumları dıĢında bir 

merci tarafından belirlendiği görülmektedir. 

 

ġekil 3.1 Mimarlık Mesleğine GiriĢte Eğitim Standartları (UIA, 2002). 

Bununla birlikte mesleğe giriĢte önemli bir etken de mimar adaylarının pratik 

anlamda geliĢmesini sağlayan staj uygulamasıdır. AĢağıdaki Ģekilde staj 

uygulamasının hangi ülkelerde yapıldığı (ġekil 3.2) ve zorunluluk durumları (ġekil 
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3.3) belirtilmiĢtir. Bu doğrultuda çoğu ülkenin mimarın mesleki geliĢiminde staja 

önem verdiği görülmektedir. 

 

ġekil 3.2 Mimarlık Mesleğine GiriĢte Staj (UIA, 2002). 

 

                       ġekil 3.3 Mimarlık Mesleğine GiriĢte Staj Zorunluluğu (UIA, 2002). 

Mesleğe giriĢte en son olarak incelenecek konu sınavdır. AĢağıdaki ġekil 3.4 

mesleğe giriĢte sınav konusu ile ilgili detayları göstermektedir. 
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ġekil 3.4 Mimarlık Mesleğine GiriĢte Sınav Zorunluluğu (UIA, 2002). 

AraĢtırma kapsamında değinilecek ikinci aĢama mesleğin uygulanması ile ilgili 

incelemeleri içermektedir. Bu doğrultuda mesleği uygulama; mesleki kayıt, kayıt 

kurullaının niteliği, mimarın meslekte görev aldığı alanlar, sorumluluk, sigorta, 

sürekli mesleki geliĢim konuları kapsamında irdelenmiĢtir. 

Ġlk inceleme mesleki kayıt hakkındadır. Bu mimarlık mesleğinin uygulaması için 

mimarın herhangi bir kuruma kayıt olma zorunluluğu (ġekil 3.5)  ile bu kurumun 

niteliğini (ġekil 3.6) göstermektedir. 
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ġekil 3.5 Mimarlık Mesleğinin Uygulanmasında Kayıt  (UIA, 2002). 

 

ġekil 3.6 Mimarlık Mesleğinin Uygulanmasında Kayıt Kurumunun Niteliği (UIA, 

                   2002). 
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ġekiller genel olarak tüm dünyada mesleki uygulamanın, gerek meslek örgütü 

gerekse devlet kurumu tarafından kayıt altında yapılabileceğini göstermektedir. Bu 

da çağımızda mimarlık mesleğinin uygulanmasının kontrol mekanizmaları tarafından 

gözetim altında oldğunun göstergesidir. 

AĢağıdaki Ģekilde (ġekil 3.7) ise yapı üretim süreci boyunca mimarın yetkili olduğu 

alanlar incelenmiĢtir. Bu inceleme sonunda, mimarların genel anlamda en yüksek 

oranda, yapı tasarımı (%96) ve inĢaatın eĢgüdüm ile denetimi (%90) konusunda etkili 

oldukları görülmektedir. Bunları sırasıyla; tasarımla ilgili eknik dökümanların 

hazırlanması (%82), fizibilite çalıĢmaları(%73) ve kent planlaması(%64) 

izlemektedir. Bu sonuç mimarların dünya çapında, yapı üretim sürecinde tasarım 

alanında ve genel süreçlerde koordinasyon alanında görev yaptığını göstermektedir. 

 

ġekil 3.7 Mimarlık Mesleğinin Uygulanmasında Mimarların Yetki Alanları (UIA 

                   2002). 

Bununla birlike genel olarak yapı tasarımında en etkin anlamda yetkili olan mmarın 

tasarımı ile ilgili sorumlulukları da çeĢitli düzenlemeler ile belirlenmiĢ durumdadır. 
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AĢağıdaki tablolar, mimarın sorumluluk kapsamını ve sorumluluk kaynağını 

göstermektedir. 

Bununla birlikte meslek pratiğinde mslek ahlak kuralları da bu çlıĢma kapsamında 

incelenmiĢtir. Bu doğrulutda inceleme yapılan ülkelerin tümünde mesleki ahlak 

kurallarının mevcut olduğu ve uygulandığı sonucu ortaya çıkmaktadır (ġekil 3.8). 

 

ġekil 3.8 Mimarlık Mesleğinin Uygulanmasında Meslek Ahlak Kuralları(UIA, 

2002). 

Bu noktada tüm ülkelerin mesleki ahlak kurallarının mevcut olduğu görmek ve 

bunun uygulandığını gözlemlemek meslek ahlakı açısındn sevindirici bir durumdur. 

Ancak bununla birlikte tüm ülkelerde meslek ahlakı bulunmasına rağmen bu 

kuralların varlığı ile örtüĢmeyen bazı durumların mevcut olduğu da bu konunun ne 

kadar sağlıklı bir biçimde elealındığı ile ilgili akla soru iĢaretleri getirmektedir. 
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Bunların baĢında, her meslek ahlakında ortaya koyulan ve etik ile doğrudan ilgili 

sorumluluk kavramının mevcudiyet ve niteliğidir. AĢağıda mesleki sorumluluk ile 

ilgili incelemeler gösterilmĢtir(ġekil 3.9, ġekil 3.10). 

  

ġekil 3.9 Mimarlık Mesleğinin Uygulanmasında Mimarların Yasalarla BelirlenmiĢ 

                 Sorumluluk Süresi (UIA, 2002). 

 

ġekil 3.10 Mimarlık Mesleğinin Uygulanmasında Mimarların Yasalarla BelirlenmiĢ   

                 Sorumluluk Kaynağı (UIA, 2002). 

Sorumluluk konusu mimari bir tasarımda doğabilecek kusurlardan dolayı mimarın 

sorumlu tutulacağı süre ve bu sorumluluğun dayanağını göstermesi bakımından 

önemlidir. Bu mimarın meslğini icra ederken sorumluluğun da toplumsal ve yasal 

olarak geçerliliğini ifade etmektedir. Çoğu ülkede bu sorumluluk yasalarla 
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tanımlanmıĢ ve temellendirilmiĢ olmasına rağmen aralarında Türkiye‟nin de 

bulunuğu bazı ülklelerde bu sorumluluk kaynağı sözleĢme ile belirlenmktedir. Bu 

durum mimarın sorumluluklarının esnek olduğunu ve uygulamada yasal boĢluklarla 

karĢılaĢılabileceğini göstermektedir. Aynı zamanda etik olarak  mesleki sorumluluk 

bilincinin geliĢmesinde sakıncalı bir durum teĢkil etmektedir. 

Sorumluluk ile iliĢkili bir diğer konu da mesleki sigortadır. Mesleki sigorta kavramı, 

sorumluluk alanı ve kapsamı yasa ile belirlenmiĢ ülkelerde mimarın yetkisinde 

gerçekleĢtirilen binalarda ortaya çıkan bozukluklardan mimarı korumak için ortaya 

çıkmıĢtır. AĢağıdaki ġekil 3.11‟de mesleki mesle pratiğinde bu tarz bir sigortanın 

yaygınlığı ve niteliği hakkında bilgiler bulunmaktadır. 

 

ġekil 3.11 Mimarlık Mesleğinin Uygulanmasında KiĢisel Sorumluluk Sigortası (UIA    

                 , 2002). 

Mimarlık mesleği iliĢkili olduğu konular bakımından sürekli devinim içinde olduğu 

için mesleğin statik kalması düĢünülemez, bu doğrultuda mesleki sürekli geliĢim 

programları da mimarlık mesleğinin ilerlemesinde taĢımaktadır. AĢağıdaki Ģekil 

(ġekil 3.12) sürekli mesleki geliĢim programlarının uygulama yaygınlığını 

göstermektedir. 
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ġekil 3.12  Mimarlık Mesleğinin Uygulanmasında Sürekli Mesleki GeliĢim (UIA,   

                   2002). 

Bununla birlikte küreselleĢen dünyada bir mesleğin farklı bir ülkede gulanabilirliği 

de son yıllarda ne çıkan bir kavramdır. Bu bağlamda, aĢağıdaki Ģekilde,  (ġekil 3.12) 

mimar ünvanına sahip bir kiĢinin, akreditasyondan bağımsız olarak,  yabancı br 

ülkede çalıĢabilirliği araĢtırılmıĢtır. 

 

ġekil 3.13  Mimarlık Mesleğinin Uygulanmasında Yabancı Bir Ülkede Mesleğin 

                       Uygulanabilirliği (UIA, 2002) 

Bu araĢtırma doğrultusunda, mimarlık meslek pratiğinin dünyadaki mevcut durumu 

ile ilgili bir değerlendirme yapmak gerekirse bazı tespitler aĢağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

Öncelikle “mimar” kavramı kendine uluslararası alanda somut bir tanım 

getirebilecek bir duruma gelmiĢtir ve bu araĢtırmanın baĢında ortaya 
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konmuĢtur: (UIA, 2002) “Mesleki ve akademik açıdan yeteriliğe sahip, 

meseği uyguladığı yerin mevzuatına göre genellikle kayıt/ruhat/sertifikaya 

bağlamıĢ ve adil, sürdürülebilir bir kalkınmayı, ülkenin esenliğini ve 

toplumun insan yerleĢilerine iliĢkin kültürel ifadesini, mekan, form ve tarihi 

bağlamda savunmakta sorumlu kiĢi”. 

Mesleğe giriĢte genel anlamda bir akademik eğitimin zorunluluğu mevcuttur, 

anak bu akademik eğitimin düzenlemesi ve denetlenmesinin 

profesyonelleĢmesi henüz baĢlangıç aĢamasındadır. 

Mesleğe giriĢte, eğitim kapsamında veya sonunda genel anlamda staj 

uygulaması mevcuttur ancak bunun da düzenleme ve denetlenmesinin 

profesyonelleĢmesi henüz baĢlangıç aĢamasındadır. 

Çoğu ülkede mesleğin uygulanması yasalarla düzenlenmektedir. 

Mesleğin uygulanması için mesleki kayıt Ģartı genellikle tüm ülkelerde 

mevcuttur ancak bu kayıt kuruluĢlarının niteliği (meslek örgütler, devlet 

kurumları, özel kurumlar) heterojen bir yapıdadır. 

Yapı üretim sürecinde genel anlamda, mimar  pratikte, en çok ve en etkin bir 

biçimde yapı tasarımı ve yapım organizasyonunu yürüten bir fonksiyonda 

bulunmaktadır. 

Mesleki ahlak kurallarının varlığından yüzde yüz oranında söz edilmektedir. 

Bununla beraber öncelikle hukuk ve daha sonra ahlak ile iliĢkilendirilebilecek 

sorumluluk kavramının da çoğu ülkede yasalarla dayanaklandırıldığı 

görümektedir. Ancak, mesleğin yasalarla düzenlenmediği ülkelerin dıĢında 

yasa ile düzenlenmiĢ ülkelerde de mimarın mesleki sorumluluk konusu ve 

kapsamının yasalara ve kurallara bağlı olmaması (örneğin Türkiye) çeliĢkili 

durumlar ortaya koymaktadır. Bu konu mimarlık mesleğinin icra edilmesinde 

yasaların etkin bir rol oynamasına rağmen, bazı ülkelerde mimarın 

sorumlulukları ile ilgili boĢluklar olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 

sorumluluk konusu sadece mesleğin yasal boyutu ile değil mimarın mesleki 

bilinci ile de iliĢkili olduğundan ahlaki sakıncalar da ortaya koymaktadır. 
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Bununla birlikte mimar kavramının teknik ve sanatsal geiĢiminin sürekli devam 

ettiği genel kabülü üzirnde tüm dünya genelinde mesleki geliĢim programları 

mevcuttur ve yürütülmektedir. 

Son olarak mimarlık mesleğinin evrenselleĢmesini ve pratiğinin de 

uygulanabilirliği açısından ülkelerde yabancı mimarların mesleği uygulaması 

ile ilgili düzenlemeler geliĢme kaydetmektedir. 

Tüm bu maddeler mimarlık pratiğinin günümüzdeki durumunu özetlemek için 

derlenirse, mimarlık pratiğinin artık tam anlamıyla meslekleĢme sürecini 

tamamladığı, bununla birlikte tüm dünya üzerinde büyük oranda mesleğe giriĢ, 

mesleğin uyglanması kayıt altında tutulması ve sorumlulukların tanımlanması ile 

mesleğin kendi varlık ve uygulamasının yasal gerekçelerle dayanaklandırılarak, 

modernizminden itibaren baĢlayan mesleğin insani ve etik varoluĢ kaygsının artık 

hukuki olarak da temellendirildiği, meĢrulaĢtığı görülmektedir. 
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4.  ETĠK ve MĠMARLIK  PRATĠĞĠ ĠLĠġKĠSĠ 

Etik ve mimarlık konuları ayrı ayrı ele alındıktan sonra, bu bölümün amacı ikisi 

arasındaki iliĢkinin irdelenerek, araĢtırılmasıdır. Öncelike bu iliĢki kavramsal 

düzeyde incelenecek daha sonra ortaya çıkacak sonuçların pratik anlamda nasıl 

varolduğu araĢtırılacaktır. Buradaki hedef mimarlık pratiğinde etik kavramının nasıl 

ele alınabileceğini ortaya koymak için, mesleğin icra edilmesinde etik değer ve 

sorumlulukların sistemli bir Ģekilde analiz edilmesidir. 

4.1 Kavramsal Olarak Etik ve Mimarlık Pratiği ĠliĢkisinin AraĢtırlması  

Bu bölümün amacı, daha önceki bölümlerde değinilen etik ve mimarlık pratiği 

konuları arasındaki kavramsal iliĢkiyi incelemektir. Etik ve mimarlık arasındaki 

iliĢkinin ortaya koyulma gerekliliği, öncelikle  her iki kavramın da ilgi alanında ifade 

edilen ortak özellikler ile kendini göstermektedir.  Önceki bölümlerdeki bilgilerden 

yola çıkarak tanımlanabilecek etik ilgi alanı; insanın iyi bir yaĢam yaĢaması için , iyi 

kötü, doğru, yanlıĢ, mutluluk ve erdem gibi ahlaki kavram ve eylemlerin doğasını 

araĢtıran ve inceleme çabası olarak özetlenebilir. Bununla birlikte mimarlığın ilgi 

alanı insanoğlunun yaĢamını sürdüreceği fiziksel çevreyi, onun fiziksel, fonksiyonel, 

ekonomik, kültürel sosyolojik ve estetik ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak  

tasarlama ve inĢa etme uğraĢıdır. Dolayısıyla insan, ahlaki arayıĢını 

gerçekleĢtirebilmesi için öncelikle fiziksel bir varlık olarak yaĢamını 

sürdürebilmelidir. Bu doğrultuda da bir takım temel ihtiyaçlarını gidermesi 

gerekmektedir. Bunların baĢında beslenme, barınma gibi fizyolojik ihtiyaçlar 

gelmektedir. Bu doğrultuda ahlaki bir varlık olmaktan önce fiziksel bir varlık olarak 

dünyaya gelen insanoğlunun yaĢamını sürdürebilmesi için onun, barınma gibi bir 

temel fizyolojik ihtiyacının giderilmesi gereklidir. Ġnsanın iyi ve doğru yaĢama adım 

atması için gerekli bu en temel ihtiyacından birinin karĢılanması ile ilgili olan 

mimarlık, bir bilim ve sanatı olmasının ötesinde etik bir uğraĢı olmasının ilk nedenini 

tanımlamaktadır. Bununla birlikte çeĢitli görüĢler de mimarlığın amaç ve hedefleri ile  

ilgili etik derinliği destekler yöndedir. 
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Bazı görüĢler yapı üretim süreci olarak mimarlık pratiğinin kendiliğinden bir takım 

etik değerler taĢıdığını ifade etmektedir. Wasserman ve diğ. (2000). Mimarlığın etik 

ile iliĢkisini Ģu Ģekilde belirtmiĢtir: “Binaların neden yapıldığını düĢünelim? 

ĠĢveren‟in umutları, amacı ve niyeti nedir? Bu genelde , bir Ģeyin geliĢtirilmesi, 

niteliklileĢtirilmesi ya da yeni olarak yaratılması ile ilgilidir; örnek olarak okul, 

kilise, toplum ya da ofis kulanı: daha çok insana misafir etmek için daha büyük 

yapılar, ya da günümüze uygun hale getirilmek için yenileĢtirilenler ya da daha iyiyi, 

daha güzeli, daha rahatı, daha kullanıĢlı alana sahip olan yeni olarak yapılanlar. 

Neden inĢa ettiğimiz genelde gelecekte daha iyiyi yapmak arzusuyla alakalıdır. Bu 

aynı zamanda etik bir standarttır ki, etik giriĢimler bizi neyin iyi olduğunu neyin 

doğru olduğunu ayırt etmemize yardım eder”. Wasserman bu  tanımlaması ile 

mimarlık ile etiğin iyiyi arayıĢı konusunda ortak noktasına değinmektedir. KuĢkusuz 

mimarlık insanoğlunun yaĢadığı fiziksel çevrenin en iyiye ulaĢması hedefiyle icra 

edilmektedir. 

Bununla birlikte mimari eylemin özü ve amacı da bireyel ve toplumsal iyiyle ilgili 

ihtiaçların giderilmesine de yöneliktir. Ġnsan amaçlarını karĢlayan nitelikte, belirli 

yerlerde,  belirli binalar yapmak; toplumsal ya da bireysel ihtiyaçlar ya da istekler 

veya arzular tarafından desteklenir ve güdülenir (Wasserman, ve diğ., 2000). Burada 

bina inĢa etme eyleminin insanların belirli ihtiyaçlarından kaynaklandığını ve 

bunların giderilmesi gereksiniminden doğduğu ifade edilmekte ve 

ayınrıntılandırılmaktadır: “Belirli unsurlardan korunmak, barınma ve belirli 

kullanımları destelemek, mimarlığın sembolizm kapasitesini kullanarak insan 

ruhunun tatmini ve bizim estetik duyarlılıklarımızın tatmini; biri Ģunu varsayabilir:  

fiziksel çevre yapımına kafamızda herhangi bir faydacı amaç; koruma, ev, fabrika, 

okul ya da bir ibadet yeri, bir elektrik santrali  bir anıt yapma,  olmadan giriĢmiyoruz. 

Ġnsani hedeflere varılması fayda beklentileri - amaçların tatmini ve faydalı sonuçlar  

ile  bireysel ve  toplumsal olarak iyi olma- mimarlığı etik bir dünyaya taĢımaktadır” 

(Wasserman, ve diğ.,  2000). 

Bununla birlikte çeĢitli görüĢler de mimarlık pratiğininin amacında  etik ile iliĢki 

olmadığın, mimarlıkta yapı ile ilgili kalite arayıĢından bahsedilebileceği bunun da 

yapının kalitesi ile ilgili nesnel bir iyi veya kötü ile ifade edilebileceği de 

belirtilmektedir. Bu doğrultuda mimarlığın etik ile iliĢkisinin ancak mesleki 

faaliyetlerde ortaya çıkan etik kurallar olabileceğini ifade eden görüĢler 
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bulunmaktadır. Bruce Allsopp(1977) “Mimarlığın Modern Teorisi” kitabında, 

mimarlıkta etik ve estetik konusunda bir karıĢıklıktan bahsetmekte ve mimarların en 

mükemmel çözüme ulaĢma arzusunda, ona iyi veya kötü arasında tercih yaptıran 

Ģeyin ahlaki bir nitelik taĢımadığını belirtmektedir. Ancak kalite olarak 

tanımlanabilecek estetik bir özellik bulunduğu ve buradaki problemin, mimarlığın 

niteliksel bir değerlendirmesinin yapılabileceği kabül edilebilir bir zeminin 

keĢfedilmesinde olduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte Allsopp (1977) 

“mimarlık etiği adı altında  mimarın mesleki faaliyetlerdeki yükümlülükleri; topluma 

karĢı ve meslektaĢa karĢı olan sorumluluklar ile iyi tasarım yapma sorumluluğu 

kastedilebileceğini” ifade etmiĢtir. 

Mimarlık çevrelerinde bu konu ile ilgili karĢıt görüĢler de bululnmaktadır. Gomez 

(2006), mimarlığın, ana söyleminin etik ile ilgili olduğunu ve bunun her proje için 

geçerli olduğunu, bunun projeyi çerçeveleyecek uygun dili arayıĢında, en genel iyiyi 

göz önünde tutulmasından kaynaklandığını belirtmektedir. Bununla “iyi 

konumlandırılmĢ pratiğin”, mimarın sözleri ve faaliyetleri altında çizdiği rotada 

zamanla sorumluluk sahibi bir pratik felsefeyi somutlaĢtırdığını ve bunun yapılan 

iĢin estetik veya fonksiyonel kalitelerinden çok daha kritik önem taĢıdığını ifade 

edilmektedir (Gomez, 2006). 

Ayrıca mimarlığın etik içeriğinin mevcut düzenlemeler ile tanımlanamayacağı, 

bunun çok daha kapsamlı olduğu vurgulanmaktadır. Mimarlığın, sorumluluklarının 

bir ürünün baĢarılı bir Ģekilde üretilmesinden çok daha öteye gittiğini ve bunun 

yasalaĢtırılamayacağı söylenmekte ve yapıları karĢılanması gereken minimum 

yeterlilikler ile ve etik kodlar ile zorlamak onu daha derin bir sorumluluğa 

itmeyecektir (Gomez, 2006) denmektedir. Bu görüĢ ile birlikte  mimarlığın toplumsal 

önemi ifade edilmekte ve kültürel sürekliliğin devamı için mimarlığın önem taĢıdığı 

vurgulanmaktadır. Gomez  (2006), mimarlığın topluma dayandığını,  yaĢamda ortaya 

çıkan değerlerin ancak  kurumlar ve onları olanaklı kılan fiziksel yapıların hayata 

geçmesiyle korunabileceği ile belirtilmektedir. 

Gomez‟in sözleri Allsopp‟un görüĢlerini zayıflatmakla beraber onun sadece mesleki 

faaliyete dayalı sınırlı görüĢlerini de çürütmektedir. Mimarlıkta etik konusunun yasal 

veya maddesel kaygularının çok ötesinde toplumsal ve kültürel etkileri barındırdığını 

ve toplumların yaĢam tarzlarını etkileyecek edimler için altyapı oluĢturduğunu 

vurgulamakta, mimarlık pratiğinin felsefi dayanaklarını ortaya koymaktadır. Bu 
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bakıĢ açısı mimarlığın sadece bir meslek olması dıĢında insanoğluna, onun fiziksel 

ve ahlaki kiĢiliğini gerçekleĢtirdiği fiziksel ve sosyal çevreyi sunduğunu ifade 

etmektesi bakımından önemlidir. 

Mimarlığın bu gibi toplumsal ve insani görüĢlerini vurgulayan  Harries, (1997) 

”Mimarlığın Etik Fonksiyonu” isimli kitabında, mimarlığın sosyolojik anlamda  etik 

bir görevi olduğunu belirtirken Ģu ifadeleri kulanmaktadır: “Ben mimarinin etik 

iĢlevinden söz ediyorum. Ethos‟tan gelen etik anlayıĢını. Bir insanın karakterini 

doğasını ve eğilimi anladığımız, “ethos” kavramından. Aynı zamanda o toplumun 

ruhunu iĢaret eden eylemlerine baĢkanlık eden toplumun “ethos” undan 

bahsediyorum. Buradaki “ethos” insanların dünya üzerindeki var olma yollarını 

isimlendirmekte, onların barınma biçimini. Mimarlığın etik iĢlevi diyerek, onun ortak 

toplumsam bir ahlaki yapı (ethos) oluĢturmaya katkıda bulunma görevini 

kastetmekteyim”. Bu durum mimarlığın insanın fiziksel varoluĢu desteklemesinin 

yanında ahlaki bir varlık olarak toplumsal ve etik varoluĢunu da gerçekleĢtirmesini 

sağlayacak özünü  vurgulamaktadır. 

Harries (2009), mimarlığın etik fonksiyonunu mimar ile özdeĢleĢtirererk, her 

mimarın, paylaĢılan bir dünyada insanın nasıl varolacağı ile ilgili sorumluluğu 

taĢımakta olduğunu belirtmektedir. Mimarın, en basit bir strüktürden tutun da tüm 

binalar için, ne sadece önceden nasıl olacağını ortaya koyması ne de zaten önceden 

kurulu yaĢam tarzını göstermesi ile yükümlü olduğunu, aynı zamanda, çevreyi 

kaçınılmaz bir Ģekilde koruyup, güçlendirip ya da ona meydan okuyarak geleceği 

Ģekillendirmeye yardımcı olduğunu belirtmiĢtir. “Belki de üzücü bir Ģekilde her 

mimara boĢ ve anlamsız gelen bu esas görev, mimar düĢünse de düĢünmese de ona 

etik bir sorumluluk yüklemektedir” (Hares, 2001). Dolayısıyla mimarlığın 

doğasından kaynaklanan, mimarın bilincinde olup olmaması dıĢında, mimarda 

odaklanan, geleceği oluĢturma kaygısının mevcudiyetini göstermektedir. 

Sonuç olarak yapılı çevreyi gerçekleĢtirme faaliyeti olarak mimarlık, insaoğlunun 

yeryüzünde yaĢamını sürdürebilmesi için ona mümkün olan en iyi fiziksel mekanları 

sağlamak endiĢesi taĢmaktadır. Aynı zamanda oluĢturduğu bu yapılı çevre ile 

toplumsal etkileĢim için bir altyapı oluĢturmakta ve kültürel oluĢumun sağlanmasına, 

insanların, iyi, doğru ve mutlu bir yaĢam sürmesine katkıda bulunmaktadır. Bu 

doğrultuda, insanın bu dünya üzerindeki varlığını hem fiziksel anlamda hem de 

toplumsal alamda daha iyi sürdürebilmesine hizmet etmektedir. Dolayısıyla mimarlık 
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mesleğinin iyi doğru ve güzel bir Ģekilde icra edilmesi aynı zamanda etik bir 

ihtiyacın karĢılanması anlamına da gelmektedir. Bu ihtiyaçın karĢılanmasında 

meslekteki tüm katılımcıların çabasına ihtiyaç olduğunu belirtmekle beraber, 

öncelikli sorumluluğun  mesleği icra eden kiĢi durumundaki, mimarda, bulunduğunu  

da ifade etmek yanlıĢ olmayacaktır. 

Bu doğrultuda, mimarlık meslek pratiğinin, etik özünün gerçekleĢtirilebilmesi için 

öncelikle mesleğin öznesi durumunda olan mimarın ve tüm katılımcıların mesleğin 

teknik ve estetik gerekliliklerini yerine getirmenin yanında, bu etik derinliğin de 

bilincinde olması ve bu bilincin beraberinde getireceği gereklilikleri uygulaması 

doğru olacaktır. 

4.2 Mimarlık Meslek Pratiğinde Etik Değer ve Sorumluluk Türlerinin 

Belirlenmesi 

Mesleğin etik ile iliĢki doğrultusunda, ortaya koyulan bu etik bilincin hayata 

geçirilmesi ancak bu bilincin beraberinde getireceği gerekliliklerin meslek pratiğinde 

uygulanması ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda, etik düĢünce ve bilinçten doğan 

gereklilikleri, pratikte temsil edebilecek bir takım değer ve sorumlulukların 

tanımlanması ve uygulanması doğru olacaktır. Bu etik değer ve sorumlulukların 

günümüz meslek pratiğindeki tüm katılımcıları farklı süreçlerde farklı derecelerde 

ilgilendireceği olasıdır. Ancak, mesleğin çağlardan beri öznesi konumundaki 

mimarın; günümüz meslek pratiğinde de mesleğin her türlü sürecinde, diğer katılımcı 

ve unsurlara kıyasla daha etkin bir rol oynadığı ifade edilebileceğinden, bu etik değer 

ve sorumlulukların birinci dereceden, öncelikli ve genel geçer taĢıyıcısı olduğu 

söylenebilir. Bu aĢamadan sonra yapılması gereken, mimardan baĢlayarak meslekteki 

tüm katılımcıları ilgilendirecek bu etik değer ve sorumlulukların  sistemli bir Ģeklide 

tanımlanması ve çözümlenmesidir. 

Bu etik değer ve sorumluluk türlerinin belirlenmesi için  mimarlık meslek pratiğinin 

niteliklerini, bu doğrultuda süreçlerini incelemekte fayda vardır. Mimarlık 

mesleğinin, yapı üretimi için; planlama, tasarım, uygulama ve hatta kullanım 

aĢamalarında sunduğu teknik bilginin yanı sıra, ortaya koyduğu sanatsal ve estetik 

görüĢler ile bir profesyonel bilgi birikimi hizmeti verdiği ifade edilebilir. Bu bilgi 

“hizmet”i süreci, genellikle iĢveren tarafından zihinde sanal olarak kurgulanan bir 

takım düĢüncelerin, mimarın bu düĢünceyi nasıl gerçekleĢtirilebileceği ile ilgili 
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bilimsel ve sanatsal görüĢ ve çalıĢmaları çerçevesinde, diğer katılımcıların da 

iĢbirliği doğrultusunda fiziksel bir “ürün” olan yapı amacına hizmet etmektedir. ĠĢte 

sanal düĢünceden fiziksel ürüne doğru ilerleyen bu süreçte mimarın ortaya koyduğu  

gerek nesnel anlamda  bilim ve tekniğe dayalı gerekse öznel anlamda sanat ve dünya 

görüĢüne dayalı ve çalıĢmalar ve hizmetler günümüzde mimarın “mesleki hizmetleri” 

olarak tanımlanmaktadır. 

UIA, ACE gibi uluslararası mimarlık örgütleri ve AIA, RIBA veya Türkiye‟de 

Mimarlar odası gibi mimarlıkla ilgili ulusal örgütler, mimarın mesleğindeki 

eylemlerinin tümünün mimarlık hizmetleri olarak nitelendirmiĢ ve resmi  döküman 

ve belgelerinde mimarın meslek pratiğini “mimarlık hizmetlerin sunulması”  Ģeklinde 

nitelendirilmĢtir.  

Yerel anlamda ise örnek olarak, TMMOB, Mimarlar Odası‟nın mimarın  meslek 

pratiğinde müĢteriler ile yapacağı sözleĢmeler ile iligli zırladığı tip sözleĢme (Url-4) 

“Mimarlık Hizmetler Tip SözeĢmesi”, T.C. Bayındırlık bakanlığının mimarın, kamu 

kuruluĢları ile yapacağı sözleĢmeler için hazırladığı örneksözleĢme ise (Url-5) 

“Mimarlık Himetleri SözleĢmesi” olarak nitelendirilmektedir. Bu doğrultuda 

mimarın meslek pratiğinin bir ”hizmet niteliği” tanımlandığı açıkça görülmektedir. 

Ergöz (2002) yasalar karĢısında mimarı tariflerken; “yapı sahibinin gerçekleĢtirmek 

istediği maddi yapı eserinin fikri temelini oluĢturan, plan ve projelerini düzenleyen, 

bunların yapıda fiilen uygulanması sırasında mesleki kontrollük hizmetini üstlenen, 

yapı iĢlerinin icrasına iĢaatın teknik bakımdan denetim ve genel yönetim hizmetlerini  

yürüten meslek grubuna ait kiĢi” ifadesini kullanmakta ve “mimarlık hizmetleri” nin 

bir yapının gerçekleĢtirilmesinde mimar tarafından üstlenilen eylemlerin tümü  

olduğunu söylemektedir. Mimarın hizmet etme niteliğini Ersina (2005) Sweet‟in  

mimarlar kendilerini lider gibi görmekten çok hizmet sekötrünün bir kahyası olarak 

görmelidir sözülye desteklemekte ve sonuçta mimarlığın bir hizmet mesleği 

olduğuna iĢaret etmektedir. 

Bununla birlikte mimarlık mesleğinde, tüm bu hizmetlerin ortaya koyulması 

sonucunda ortaya bir ürün (yapı) çıktığından, mesleğin aynı zamanda üretim ile 

iliĢkili bir nitelik barındırdığı da unutulmamalıdır. Mimarlık hizmetlerinin sunucusu 

olan öznenin, “mimarın”, tüm bu hizmetlerininin amacında bir “ürün” meydana 

getirmek yatmaktadır. 
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Arabacıoğlu (2005) mimarlıkta ürünün önemimi ifade etmek için,  mimari amaca 

yönelik mimari eylemi vurgulakta ve bunu fiziksel bir çevrenin yartılarak çevrenin 

düzenlemesi olarak belirtmekte, bunun için Nornberg-schulz‟un bir ifadesini ortaya 

koymaktadır: “Genel olarak diyebiliriz ki mimarlık etkleĢimi ve iĢbirliğini mümkün 

kılmak için çevreyi düzenler”. Bu noktada ifade edilen çevre düzenlemesi, insan 

eliyle oluĢturan, yapılan yapay çevredir ve mimarlıkta ürünü temsil etmektedir. 

Dolayısıyla mimarlık kavramı, önceden belirlenmiĢ bir ürünün gerçekleĢtirilmesi için 

sunulan hizmetlerin tümü olarak ifade edilebilir ve bu yüzden de hizmet ve üretim 

mekanizmaları ile iliĢkili olduğunu söylemek ve bu doğrultuda hizmet ve üretim 

sektör ve süreçlerinde yer aldığını belirtmek yanlıĢ olmayacaktır. 

Uluslar arası çerevede  buna örnek olarak, UIA‟nın “Mimarlık Pratiği Ġçin Tavsiye 

Edilen Uluslararası Profesyonellik Standartları Konusunda UIA Mutabakat 

Metni”nin giriĢ kısmında, (Url-6) ”Mimarlık mesleğinin üyeleri, kendilerini 

profosyenellik, dürüstlük ve yetkinlikte en yüksek standartlara ve mümkün olan en 

yüksek nitelikte ürün vermeye adamıĢ ve bu yolla topluma, toplumlarının ve 

kültürlerinin yapılı çevrelerinin geliĢmesi için esas olan kendine özgü bilgi, beceri ve 

yetenekler sunan kiĢilerdir” olarak ifade  edilmiĢ ve bu doğrultda mimarlığın hem 

hizmet hem de ürüne dayalı bir pratiğin içinde olduğu vurgulanmıĢtır. 

Tüm ifadeler aynı zamanda, mimarın mesleğini icra ederken, etik değer ve 

sorumluluklarını hangi çerçevede göz önünde bulundurmasını incelemek için bir 

kaynak oluĢturmktadır. Böylelikle, mimarın meslek pratiğinde göz önünde 

bulundurması gereken değer ve sorumluluklar, mesleğin hizmet alanı ile alakalı 

“eylemsel etik değer ve sorumluluklar” ile, üretim alanı ile alakalı “ürüne bağlı etik 

değer ve sorumluluklar” baĢıkları altında irdelenmelidir. 

Balamir (1996) , kimlik meĢruiyet ve etik temalı Türkiye Mimarlığı 

Sempozyumu‟ndaki konuĢmasında, mimarlığın özne ve nesnesinin etiği baĢlığında, 

mimarlıkta etik konusunun üretenle ve ürünle iliĢkili bir farklılık ile ele 

alınabileceğini, bu doğrultuda, birincisinin mesleki faaliyetlerin iĢleyiĢiyle ilgili “etik 

kurallar” türünden ilkeler, ikincisinin ise mimarlığın düĢünsel temeline dair ilkelerin 

olduğunu belirtmekte ve her iki alanın da ahlaki sorunlar içermekle birlikte 

birbirinden bağımsız olduğunu ifade etmektedir. 
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4.3 Mimarlık Meslek Pratiğinde Eyleme Bağlı Etik Değer ve Sorumluluklarının 

Ġncelenmesi 

Mimarlık meslek pratiğinin, mimarlık  hizmetlerinin sunulması olarak 

nitelendirilmesi doğrultusunda, mimarın bu hizmetleri sunduğu bir taraf veya 

tarafların varlığı gereklidir. Bu taraf öncelikli olarak yapı sahibi müĢteri olarak göze 

çarpmaktadır. Dolayısıyla mimarın meslek pratiğini icra ederken eylemlerinde 

öncelikle müĢteri ile ilgili etik değer ve sorumlulukları olduğu akla gelebilir. Ama 

unutulmamalıdır ki bir meslek olarak mimarlığın uygulanmasında mimarın eylemleri 

müĢteri dıĢında diğer bazı unsurları, mesleğin içinde yer alan ya da almayan çevresel 

faktörleri de etkilemektedir. Mimar, bu faktörlerle olan iliĢkilerinde eylemlerinin ne 

gibi sonuçlar doğrurup doğurmayacağının bilincinde olmalı ve davranĢlarının etki 

edeceği unsurlarla ilgili eylemlerine rehberlik edecek bir takım  ilke ve değerlerin 

bilgisinde olmalıdır. Bu  unsurlar iĢverenin dıĢında, en genel anlamda; toplum, 

meslektaĢlar, mesleğin kendisi ve çevre olarak özetlenebilir(Url-14). Dolayısıyla, bu 

doğrultuda mimarın meslek pratiğinde birincil olarak davranıĢ ve eylemlerini ortaya 

koyarken  etik olarak sorumlu olduğu bir takım alanlar ortaya çıkmaktadır. Gerek 

uluslararası gerekse ulusal çerçevede meslek örgütleri, bu alanları göz önünde  

bulundurularak mimarın mesleki davranıĢlarında göz önünde bulundurmsı gereken 

etik kuralları ortaya koyan çeĢitli düzenlemeler geliĢtirmiĢlerdir. Bu aĢamada, 

evrensel ve yerel anlamda geçerli olan uluslararası ve ulusal mimarlık örgütlerinin 

normatif bir yöntem ile mimarlara rehberlik etmesi amacıyla oluĢturdukları davranıĢ 

ve etik düzenlemeleri incelenecek ve bu doğrultuda mimarın eyleme dayalı etik 

değer ve sorumlulukları irdelenecektir. Bu inceleme aynı zamanda uygulamalı etik 

bağlamında mimarlık mesleğinin normatif davranıĢ, norm ve kurallarının 

değerlendirilmesi olarak da nitelendirilebilir. Bununla birlikte mesleki anlamda etik 

sorumluluk ve kuralların ortaya koyulma ihtiyacı uluslararası örgütlerin (UIA, ACE) 

son yıllardaki bu konu ile ilgili düzenlemeleri doğrultusunda da hissedilmektedir. 

Ayrıca, mimarlık mesleğindeki bu etik değer ve sorumluluklar ile ilgili eksiklik ve 

boĢluklarla ilgili bazı yerel göstergeler Türkiye‟de yapılan bazu araĢtırmalarda 

doğrultusunda göze çarpmaktadır. Türkiye‟de iĢ hayatında etik kod ve kuralların 

araĢtırılması ve ortaya koyulması için kurulmuĢ olan bağımsız bir kuruluĢ olan 

TEDMER‟in (Türkiye Etik Değerler Merkezi) yine bağımsız bir kuruluĢ tarafından 
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çeĢitli sekörlerde etik ilgili yaptığı araĢtırmaaĢağıdaki ġekil 4.1‟de (Url-17)  

gösterilmiĢtir.  

 

ġekil 4.1 Etik Konusunda En Fazla Yol Kat EtmiĢ Sektörler, (Url-17). 

Bu araĢtırma etik konusunda en fazla yol kat etmiĢ sektörler arasında  mimarlığın 

içinde bulunduğu inĢaat sektörünün sondan üçüncü sırada olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte aynı araĢtırmada etik konusunda en fazla yol kat etmesi gereken 

sektörler sıralaması da aĢağıdaki ġekil 4.2‟de (Url-17)  gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 4.2 Etik Konusunda En Fazla Yol Alması Gereken Sektörler, (Url- 17).                     
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Görüldüğü gibi Türkiye‟de etik konusunda en fazla yol alması gereken sektörler 

arasında inĢaat sektörü ilk beĢte yer almaktadır. 

Gerek uluslararası meslek örgütlerinin bu konudaki düzenlemeleri gündeme taĢıması 

gerekse ulusal anlamda sektörel araĢtırmalar, mimarlık mesleğinde etik ve davranıĢ 

kuralları, değer ve sorumlulukları konusurda boĢluk ve eksikliklerin göstergesi ve bir 

takım etik düzenlemelerin oluĢturulma sebebi durumunadır.  

4.3.1 Uluslararası Etik ve DavranıĢ Kuralları 

Mesleki etik ve davranıĢ kurallarının bilincinin kazanılması için öncelikle bu konuda, 

hem içerik hem de geçerlilik anlamında en geniĢ alana hitap eden çalıĢmalar 

incelenmelidir. Çünkü herhangi bir kural sisteminin gerçekliği, önemi ve yürürlülüğü 

bunların ne kadar kapsamlı olduğunun yanında ne kadar büyük kitleler tarafından 

bilindiği ve uygulandığı ile de doğru orantılıdır. Bu bakımdan mesleki etik ve 

davranıĢ kurallarının ortaya konmasında uluslararası örgüt ve kurumlar öncelikli 

roller üstlenmektedir. 

4.3.1.1.UIA Etik ve DavranıĢ Kuralları 

Öncelikli olarak uluslararası, geçerliliği olan “Uluslarasası Mimarlar Birliği”;  UIA 

(Union International des Arcihtects) örgütünün mimarlık meslek pratiği için ortaya 

koyduğu davranıĢ ve etik kuralları irdelenecektir. Çünkü ülkeler ve bölgelerden 

bağımsız tüm dünyadaki mimarlık mesleğinin durumu, geliĢimi ile ilgilnen ve bunun 

için evrensel ölçekte çeĢitli düzenlemeler ile organizasyonlar yürüten bir kurum olan 

UIA mesleki etik ve davranĢ kuralları hakkındaki görüĢleri bu kuruma üye yerel 

örgütleri de ilgilendirdiğinden, evrensel anlamda bağlayıcılık taĢımaktadır. 

Mimarlık meslek pratiğinde uluslararası profesyonellik standartların oraya koyulması 

için ilk adım, görece yeni olarak nitelendiriebilecek 1994 (Url-6) yılında UIA  

bünyesinde meslek pratiği komisyonunun kurulması ile baĢlamaktadır. Daha sonra 

1996 yılında UIA genel kurulunda,  Mimarlık Pratiği Ġçin Tavsiye Edilen 

Uluslararası Profesyonellik Standartları Konusunda UIA Mutabakat Metni 

onaylanmıĢtır. Bu mutabakat metni UIA‟nın kendisi tarafından Ģöyle 

tanımlanmaktadır: ”Mutabakat Metni‟nin amacı, çatıĢan çıkarlar arasında müzakere 

yoluyla birtakım anlaĢmalara varılarak belirlenmiĢ zorunlu standartlar getirmek 

değildir. Mutabakat Metni, aslında, uluslararası mimarlar topluluğunun kamuoyunun 
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çıkarlarına en iyi hizmet edecek standartları ve uygulamaları tarafsız bir Ģekilde 

belirlemek üzere yürüttüğü ortak bir giriĢimin ürünüdür. Mutabakat Metni ve 

Kılavuzlar mimarlık mesleğinin en iyi Ģekilde uygulanabilmesi için kabul edilecek 

usulleri ve mesleğin ulaĢmayı hedeflediği standartları tanımlamayı amaçlamaktadır” 

Url-6). 

UIA meslek pratiğinin tüm dünyaya sağlıklı ve eniyi Ģekilde uygulanabilmesine 

yönelik bu ilk girĢiminin ardından, mutabakat metninde belirtilen politikalar 

doğrultusunda çeĢitli düzenlemeler oluĢturmuĢtur. Bunlardan etik ie ilgili olan ilkini, 

“DanıĢmanlık Hizmetlerinde UIA Uluslararası Ahlak Kuralları” olarak tanımlayarak 

bunda; (Url-7)  “ilgili bütün meslek kuruluĢlarının, meslek adamlarının ve firmaların 

uyması gereken, evrensel olarak kabul edilebilir ahlak kurallarının sağlayacağı yararı 

bir kez daha vurgulayan, uluslararası mimarlar birliği; danıĢmanlık hizmetlerinde 

uluslararası ahlak kurallarını, hangi ülkede olursa olsun, danıĢmanlık hizmeti veren 

bütün meslek adamlarının uyacağı standart davranıĢ kuralları olarak ilan eder” 

demektedir. Bu metinde genel anlamda meslekler ifadesi kullanılmıĢ olmakla beraber 

mimarlık pratiğinin ve mimarın özelinde tanım ve ayrıntılar sınırlıdır. Bu 

düzenlemedeki amaç daha sonrada oluĢturulacak etik ve davranıĢ kuralları için bir 

altlık hazırlamaktır. 

Bu aĢamadan sonra,  ilk olarak 1997 oluĢturulup 1999 yılında onaylandığı Ģekli ile, 

UIA, yine mutabakat metni poitikalarına iliĢkin öneri kılavuzları kapsamında, “Etik 

ve DavranıĢ” adı altında mimarlık meslek pratiği ile ilgili etik ve davranıĢ kurallarını 

yayınlamıĢ ve Ģu metni Ģu Ģekide açıklamıĢtır (Url-8):  

“Mimarlık mesleğinin üyeleri, kendilerini profesyonellik, dürüstlük ve yetkinlikte en yüksek 

standartlara ve mümkün olan en yüksek nitelikte ürün vermeye adamıĢ ve bu yolla topluma, 

toplumlarının ve kültürlerinin yapılı çevrelerinin geliĢmesi için esas olan kendine özgü bilgi, beceri ve 

yetenekler sunan kiĢilerdir. AĢağıda, mimarların danıĢmanlık hizmeti üstlendikleri zaman yukarıda 

değinilen yükümlülüklerini gerçekleĢtirebilmeleri için gerekli olan davranıĢ ilkeleri verilmektedir. Bu 

ilkeler, nerede uygulanırsa uygulansın, bütün mesleki faaliyetler için geçerlidir. Söz konusu ilkeler, 

mesleğin hizmet verdiği ve zenginleĢtirdiği topluma; müĢterilere ve mimarlık ürünlerinin 

kullanıcılarına ve yapılı çevrenin Ģekillenmesine yardımcı olan inĢaat sanayiilerine; ve gerek mesleğin 

gerekse toplumun mirasını oluĢturan bir bilgi ve yaratı devamlılığı olan mimarlık sanat ve bilimine 

karĢı yükümlülükleri kapsamaktadır.”   

Bu giriĢ ile baĢlayan metinin amacı Ģöyle tariflenmiĢtir: “UIA'nın mevcut 

DanıĢmanlık Hizmetlerinde Uluslararası Ahlak Kuralları belgesi halen yürürlüktedir. 



 

 
58 

UIA üye kesimleri, kendi etik ve davranıĢ usulleri arasına, önerilen Mutabakat Metni 

Kılavuzlarındaki hükümleri katmaları ve bunlar uluslararası mevzuat ve mimarın 

kendi ülkesindeki yasalarla yasaklanmadığı sürece, üyelerinin mesleki hizmet 

verdikleri ülkelerin ve idari birimlerin yürürlükteki etik ve davranıĢ kurallarına 

uymaları koĢulunu getirmeleri yönünde teĢvik edilmektedir” (Url-8). 

Görüldüğü gibi, UIA kuruluĢundan neredeyse yarım yüzıl sonra da olsa mimarlık 

meslek pratiğinin uygulanmasında çeĢitli düzenlemeler oluĢturma ihtiyacı 

hissetmekte ve bu doğrultuda mesleğin geliĢimi için mimarın eylemlerinde 

uygulamasını öngördüğü etik ve davranıĢ kurallarını tavsiye niteliğinde ortaya 

koymaktadır.  Bu kurallar genel anlamda Ģu kapsamdadır: (Url-8) 

“1. Ġlke: Genel Yükümlülükler 

Mimarlar, mimarlık sanatı, bilimi ve iĢini kapsayan ve eğitim, yetiĢme ve deneyim yolu ile geliĢen 

sistematik bir bilgi ve kuram bütününe sahiptir. Mimarlık alanındaki öğrenim, eğitim ve sınav süreci, 

mesleğe iliĢkin hizmeti vermek üzere bir mimarın görevlendirilmesi durumunda, o mimarın bu 
hizmetleri doğru bir Ģekilde yapmasını olanaklı kılan kabul edilebilir standartlara ulaĢtığı konusunda 

kamuoyuna güvence vermek üzere yapılandırılmıĢtır. Mimarların en genel yükümlülükleri; mimarlık 

sanatı ve bilimine iliĢkin bilgilerini yitirmemek ve ilerletmek, mimarlığın bir bütün olarak verdiği 

katkıya saygılı olmak ve geliĢmesine katkıda bulunmak ve mimarlık sanatı ve bilimi ve iĢi ile 

uğraĢırken bilgiye dayanan ve tarafsız mesleki değerlendirmeleri bütün diğer amaçların üstünde 

tutmaktır. 

(…) 

2.Ġlke: Topluma KarĢı Yükümlülükler 

Mimarlar, mesleklerine iliĢkin yasaların özüne ve hükümlerine uymak konusunda topluma karĢı 

sorumluluk taĢırlar ve meslekleri ile ilgili faaliyetlerinin sosyal ve çevresel etkilerini dikkatle göz 

önüne almaları gerekir. 

(…) 

3.Ġlke: ĠĢverene KarĢı Yükümlülükler 

Mimarlar, mesleki iĢlerini sadakatle, bilinçle, yetkince ve profesyonel bir Ģekilde yürütmek konusunda 

iĢverene karĢı yükümlülük taĢımaktadır ve bütün mesleki hizmetlerin sağlanmasında geçerli teknik ve 

mesleki standartları göz önünde tutarak, önyargısız ve tarafsız değerlendirmeler yapmalıdır. Mimarlık 

sanatı, bilimi ve iĢinin yapılmasında bilgiye dayalı ve mesleki görüĢler baĢka her türlü amaçtan önce 

gelmelidir. 

(…) 

4. Ġlke: Mesleğe KarĢı Yükümlülükler 

Mimarlar, mesleğin dürüstlük ve Ģerefini korumakla yükümlüdür ve davranıĢlarında her zaman 

baĢkalarının geçerli hak ve çıkarlarına saygılı olacaklardır. 

(…) 

5.Ġlke: MeslektaĢa KarĢı Yükümlülükler 

Mimarlar haklarına saygılı olmalı ve meslektaĢlarının mesleki amaç ve katkıları ile yaptıkları 

iĢlere baĢkaları tarafından sağlanan katkıları görmezden gelmemelidir. (…)”. 
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(…)Ġlgili ilkelerden sonra ifade edilen yükümlülükleri bağlayan standarları 

belirmektedir. Bu ilkeler altında Ģekillendirilen davranıĢ kurallarının kapsamı 

aĢağıdaki tabloda (Çizelge 4.1) konu baĢlıkları halinde özetlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

Çizelge 4.1 UIA Etik ve DavranıĢ Kuralları‟nın Ġlgilendiği Konu BaĢlıkları 

UIA ETĠK ve DAVRANIġ KURALLARI’NIN ĠLGĠLENDĠĞĠ KONU BAġLIKLARI 

GENEL 
 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

TOPLUM'A           
KARġI 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

ĠġVEREN'E          
KARġI 

 YÜKÜMLÜLÜKLER 

MESLEĞE       
KARġI 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

MESLEKTAġ'A 
KARġI 

ÜKÜMLÜLÜKLER 

Sürekli 
Mesleki GeliĢim 

Çevresel/Toplumsal  
etkinin gözetimi Yetkinlik 

Mesleğin geliĢimine  
katkıda bulunma 

Profesyonel Mesleki 
Çevrenin 

katkılarına saygı 

Mesleğin geliĢimine  
katkıda bulunma 

Kültrel Mirasın  
korunumu Tarafsızlık Tarafsızlık 

Tarafsızlık/ 
EĢitlik/ 
Adalet 

Profesoynel 
Ölçme & 

değerlendirme 
(Kalite Yönetimi) 

Tarafsızlık,eĢitlik, 
adalet 

Teknik ve Mesleki 
Yeterlilk Dürüstlük 

BaĢkalarının 
Haklarının 
Gözetimi 

Denetim(Özdenetim) Sürdürülebilirlik ĠĢ süresinin gözetimi 

Yasallık 
Mesleki Örgüt 

Kurallarına 
Uygunluk 

Fikri Hakların 
Korunumu/ 

Telif Hakları 
Korunumu 

Teknik ve Mesleki 
Bilgi yeterliliği  

Yetkinlik ġeffaflık 

Profesyonel, 
Bilgilendirme 

Maliyet 
süre, kalite gözetmini Güvenilirlik Profesyonel iletiĢim 

Sorumluluk-Yetki 

dağılımı ve 
kontrolünün 
sağlanması Dürüstlük ĠletiĢim 

Sürekli Mesleki 
GeliĢim 

Rekabetin 
Korunumu 

 Yasallık Yasallık  
Yasallık 

ĠĢsel Haklara Saygı 

 

Mesleki tanıtım, 
toplumsal bilgilendirme 
iletiĢim yükümlülüğü 

Sorumluluk-Yetki 
Dağılımında Ģeffaflık  

Yasallık 
YarıĢma düzenlerine 

uygunluk 

 Sosyal Sorumluluk 
Fiyatlandırmada 

Ģeffaflık  

Yasallık 
Mesleki Örgüt 

Kurallarına 
Uygunluk 

  

Gizlilik, gizli bilgilere 
ve 

mahremiyete saygı  
Teknik ve mesleki 

yeterlilik 

  
Çıkar çatıĢmalarının 

bilgilendirilmesi  Ücret 

4.3.1.2.ACE Etik ve DavranıĢ Kuralları 

Ġkincil aĢamada Avrupa‟daki ülkelere hitap eden, ululararası meslek örgütü ACE‟nin 

(Architets Council of Eurpoe) profesyonel etik ve davranıĢ kuralları irdelenecektir 

.Merkezi Brüksel‟de bulunan Avrupa Birliği‟ne bağlı ülkelerin ve ilave ülkelerin 

meslek örgütlerinin, dolayısıyla bu örgütlere bağlı meslek adamların  temsilciğini 

yapmakta olan (Url-9) Avrupa Mimarlar Konseyi 19 Kasım 2005 tarihinde 
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Lüksemburg‟da yapılan ACE genel kurulunda mesleki etik ve davranıĢ kurallarını 

tanımlayan yayınlayarak ortaya koyarak kabül etmiĢtir.  

ACE bu metnin amacını Ģöyle açılamaktadır: (Url-10) “ … bu referans belge, ACE 

üyesi kuruluĢlar için yasal bağlayıcılık getirmemekle birlikte, kendi ülkelerindeki 

etik kuralları gözden geçirecek veya oluĢturacak üye kuruluĢlar için kılavuzluk 

sağlamayı amaçlıyor. “Ayrıca bu kuralların UIA Etik ve DavranıĢ kuralları 

rehberliğinde oluĢturulduğu ve  “mimar” tanımının da “mimarlık hizmet suncusu 

olarak değiĢtirilerek, bu belgenin etik ve davranıĢ kurallarını engeçiĢ haliyle sunma 

amacı taĢıdığı belirtilmektedir. 

Bununla birlikte bu mesleki kuralların hükmü ve  yaptırım gücü, üye ülkelerin 

yasalarında  veya meslek pratiğinde yazılı bir dökümanda belirtilmesi ile geçerli hale 

geleceğini ifade edilmektedir: (Url-10) “Bu Etik Kurallar, Avrupa Birliği veya ulusal 

yasalar tarafından yürürlüğe sokulmadıkça, veya bir hizmet sunucu ile iĢveren ya da 

kullanıcı arasında yapılacak sözleĢmeyle bağıtlanmadıkça veya bir kamusal ya da 

özel yasanın bir parçası haline gelmedikçe yasal bağlayıcılığa sahip olmayacaktır. 

Yasal bağlayıcılığının sağlanacağı durumlar oldukça çeĢitlilik göstereceğinden, 

Avrupa Mimarlar Konseyi bu kuralların özel yasa kapsamında kullanımı konusunda 

herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmemektedir” .  

Dolayısıyla ACE bu metni aynen UIA belgesinden yola çıkarak ve bu doğrultuda, 

meslek pratiğinin uygulamasında ülkelerin ve bu ülkelerin kendi meslek örgütlerinde 

etik ve davranıĢ kurallarının oluĢturulması için bir teĢvik ve öneri niteliğinde 

olduğunu vurgulamakta, bununla beraber ülkelerin kendi kurallarını oluĢturmasında 

bu metni baz alabileceğini belirtmektedir. Ancak bu metinde belirtilmesi gereken 

önemli bir nokta gözden kaçırılmamalıdır;  mesleki anlamda yapılacak herhangi bir 

değerlendirmede bu kurallar emsal teĢkil edebilecektir: (Url-10) 

“Mimarlık hizmeti sunucularının burada belirtilen ilkeler ve uygulamalara uyum 

sağlama konusunda yetersiz kalmaları veya baĢarısız olmaları, her zaman bir yasal 

veya idari süreç baĢlatılması gerektiği anlamına gelmeyebilir. Fakat yine de, 

buradaki kuralların belirlediği çerçevede olmayan davranıĢlar, bir mimarlık hizmeti 

sunucusunun çalıĢma prensibi ve yetkinliği konusunda bir değerlendirme yapılırken 

dikkate alınması gereken bir nokta olacaktır” . 
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Dolayısıyla bu ifade, mesleğin bulunduğu ülkedeki ulusal yasa ve kuralların göz ardı 

edildiği bir değerlendirilmede bu kuralların ölçüt sayılabileceği anlamına 

gelmektedir. Bu da mimarların ya da mimarlık hizmet sunucularının uluslararası 

iliĢkilerde geçerli olacak uluslararası mesleki değerlendirme ölçütlerinin 

mevcudiyetinin ilk adımı anlamına gelmektedir. Bu nitelik UIA‟dan farklı olarak bu 

kuralların yaptırım gücünün olabileceğine dair ilk iĢarettir. 

Tüm bunlarla beraber ACE etik kuralve davranıĢlar temel anlamda aĢağıdaki 

kapsamda kurgulanmıĢtır(Url-10) :  

“1.Ġlke: Genel Yükümlülükler 

Mimarlık hizmeti sunucuları, Avrupa‟da serbest meslek mensupları sıfatıyla söyledikleri her sözde ve 

yaptıkları her iĢte dürüst olmalıdırlar. 

Bütün mimarlık hizmeti sunucuları, mimarlık sanatı, bilimi ve hizmetini kapsayan ve eğitim, sınav, 

staj, sürekli mesleki geliĢim ve deneyim yoluyla geliĢen sistematik bir bilgi ve kuram bütününe sahip 

olmalıdırlar. Bu süreç, bir mimarlık hizmeti sunucusu mesleki hizmetleri sunmak üzere 

görevlendirildiğinde, o sunucunun gerekli standartları karĢıladığı konusunda kamuoyuna güvence 

vermelidir. Avrupa Mimarlar Konseyi bu standartların üniversite düzeyinde (veya eĢdeğer düzeyde) 

asgari beĢ yıllık tam zamanlı bir mimarlık eğitimi üzerine kurulması ve bu eğitimi, hizmet sunucunun 

mimarlık mesleğine girdiğinde kendinden beklenecek tüm mimarlık hizmetlerini iyi bir Ģekilde 

gerçekleĢtirebilmesini sağlayacak asgari iki yıllık tam zamanlı (veya eĢdeğer) bir mesleki stajın takip 

etmesi gerektiğini savunan bir politika izlemektedir. 

(…) 

2. Ġlke:Topluma KarĢı Yükümlülükler 

Mimarlık hizmeti sunucuları, toplum çıkarlarını korumak adına, mesleki faaliyetlerini ve sorumlu 

oldukları iĢleri ve hizmetleri düzenleyen yasaların içerik ve özlerine uymalı ve bu tür iĢ ve hizmetler 

süresince gerçekleĢtirdikleri mesleki faaliyetlerin toplumsal ve çevresel etkilerini dikkate almalıdırlar. 

(…) 

3. Ġlke:ĠĢverene KarĢı Yükümlülükler 

Mimarlık hizmeti sunucuları, gerçekleĢtirdikleri iĢ ve hizmetleri bağlılıkla, bilinçli olarak, yetkince ve 

profesyonel bir biçimde yürütmek ve bunu yaparken gerekli dikkati, beceriyi ve titizliği göstererek 

bağımsızlıklarını, tarafsızlıklarını ve dürüstlüklerini korumak konusunda iĢverene karĢı yükümlülük 

taĢımaktadırlar. Mimarlık hizmeti sunucuları, hizmetlerini önyargısız ve tarafsız değerlendirmeler 

yaparak gerçekleĢtirmelidirler. Bütün mesleki hizmetlerin sağlanmasında, ilgili teknik ve mesleki 

standartları göz önünde tutmalıdırlar.Mimarlık sanatı, bilimi ve iĢinin gerçekleĢtirilmesinde bağımsız, 

tarafsız, bilgiye dayalı ve profesyonel görüĢler tüm diğer amaçlardan önce gelmelidir. 

(…) 

4. Ġlke:Mesleğe KarĢı Yükümlükler 

Mimarlık hizmeti sunucuları, bağımsızlık, tarafsızlık, mesleki gizlilik, dürüstlük ve mesleğin 

saygınlığını korumakla yükümlü olmalı, diğer kiĢilerin meĢru hakları ve çıkarlarına saygılı bir Ģekilde 
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davranmalı ve bunun yanı sıra da, kendi meslektaĢlarının mesleki isteklerini ve katkılarını olumlu bir 

Ģekilde kabul etmeli, onların da haklarına saygı göstermelidirler. Mimarlık hizmeti sunucuları, iĢ ve 

hizmetlerine diğerleri –çalıĢanlar, iĢveren, kent plancıları, peyzaj mimarları, diğer mimarlar, çok 

disiplinli profesyonel firmalar veya Ģirketler, sanatçılar, iç mekân tasarımcıları, inĢaat ekonomistleri, 

uzmanlar, müteahhitler ve proje ekibindeki diğer kiĢiler- tarafından yapılan katkıları da olumlu bir 

Ģekilde kabul etmelidirler. 

(…)”. 

(…)Ġlgili ilkelerden sonra ifade edilen yükümlülükleri  bağlayan uygulamaları 

belirmektdir. Bu ilkeler altında Ģekillendirilen davranıĢ kurallarının kapsamı 

aĢağıdaki tabloda (Çizelge 4.2) konu baĢlıklarının dökümü yapılmıĢtır. 

Çizelge 4.2 ACE Etik ve DavranıĢ Kuralları‟nın Ġlgilendiği Konu BaĢlıkları 

ACE ETĠK ve DAVRANIġ KURALLARI KONU BAġLIKLARI 

Genel 

 yükümlülükler 

Toplum’a karĢı 

yükümlülükler 

ĠĢveren’e karĢı 

 yükümlülükler 

Mesleğe karĢı 

 yükümlülükler 

Dürüstlük Yasallık Yetkinlik Profesyonel Mesleki 
Çevrenin 

katkılarına saygı 

Yetkinlik Çevresel ve Toplumsal 

Etkinin gözetimi 

Tarafsızlık Tarafsızlık/ 

EĢitlik/ 
Adalet 

Sürekli 
Mesleki GeliĢim 

Tarafsızlık, EĢitlik, 
Adalet 

Tarafsızlık BaĢkalarının Haklarının 
Gözetimi 

Mesleğin geliĢimine  
katkıda bulunma 

Sürdürülebilirlik Profesyonel 
Bilgilendirme 

/ĠletiĢim 

Mesleğin geliĢimine  
katkıda bulunma 

Profesoynel 
Ölçme & değerlendirme 

(Kalite Yönetimi) 

ġeffaflık Yeterlilk Dürüstlük 

Sorumluluk-Yetki 
dağılımı ve kontrolünün 

sağlanması 

Dürüstlük Yasallık Gizlilik 

Denetim(Özdenetim) Tarafsızlık/Bağımsızlık Sorumluluk-Yetki 
dağılımı ve kontrolünün 

sağlanması 

Yasallık 
Mesleki Örgüt Kurallarına 

Uygunluk 

Tarafsızlık  Fiyatlandırma Fikri Hakların Korunumu/ 
Telif Hakları Korunumu 

Fiyatlandırmada 
Ģeffaflık 

 Gizlilik/Özel Hakların  
korunumu 

Güvenilirlik 

  Sürenin gözetimi Sürekli Mesleki GeliĢim 

  Mesleki Sigorta Mesleki YarıĢma Kalite 

Gözetimi 

   Rekabetin Korunumu 

   Yasallık 
ĠĢsel Haklara Saygı 

   ÖzDenetim 
Mesleki /Mali 

Hukuksal Denetim 

   Hukuksal Sorumlulukların  
Gözetimi 
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4.3.2. Ulusal Etik ve DavranıĢ Kuralları 

Mesleki anlamda ulusal  etik ve davranıĢ kuralları genel anlamda, ülkelerde hedef, 

amaç ve yetkileri yasalarla tanımlanmıĢ meslek örgütlerinin himayesinde oluĢturulan 

kurallar niteliğindedir. Bununla birlikte her ne kadar bazı ulusal kurallar farklı 

ülkelerde de geçerlilik taĢısada, yasalar belirli fiziksel coğrafi sınırları temsil 

ettiğinden bu sınırlar içnde geçerli meslekler açısından daha somut ve bağlayıcı 

nitelikte ortaya çıkmaktadır.  

4.3.2.1. RIBA DavranıĢ Kuralları 

Ulusal etik ve davranıĢ kuralları çerçevesinde değinilecek ilk kurum daha öncede de 

belirtidiği üzere örgütsel kimliği ile mimarlık tarihinde kuruluĢu bir kilometre taĢı 

olarak nitelendirilen  Britanya Mimarlar Kraliyet Enstitüsü (Royal Institue of British 

Architects); RIBA‟dır. Enstitü, meslek pratiğinin istikrarı ve saygınlığını pekiĢtirmek 

amacıyla, ona bağlı olan farklı bilim dallarının geliĢtirilerek mimari bilginin 

kazanılmasına olanak tanımak için kurulmuĢtur (Wilton-ELY, 1977).  

RIBA 19. yüzyıl boyunca mimarlık mesleğinin sadece çok küçük bir parçasını 

düzenlerken,pratikte yapıcı ve mimar arasındaki temsiller de farklı Ģekillerde 1936 

yılına kadar sürmüĢtür (Wilton-ELY, 1977). Günümüzde RIBA ulusal olmanın 

yanında, sınırlarını aĢarak, dünya çapında, 40.500 uluslararası üyesine eğitim, teknik 

hizmet, yayın ve mimarların eğitimi için standartlar oluĢturan bir örgüttür (Url-11). 

Bunun yanında uluslararası organizasyonlar, yarıĢmalar ve prestijli mimarlık 

ödüllerinin de düzenleyicisi durumundadır. Meslek pratiğinin iĢleyiĢi ile ilgili 

düzenlemeler ortaya koyarken yapılı çevrenin kalitesi ve küresel sorunlarla ilgili 

mimarlık politiklarına da,  dile getirerek bu doğrultuda diğer meslek örgütleri için de 

bir ölçüt, standart teĢkil etmektedir. RIBA‟nın 2005 yılında yayınlamıĢ olduğu 

davranıĢ kuralları strüktürü aĢağıdaki gibidir : (Url-12) 

“1. Bu kod ve buna eĢlik eden rehberlik notları, RIBA‟nın üyelerinden uymasını beklediği     

      mesleki davranıĢ ve uygulama kurallarını ortaya koyar ve açıklar. 

  2. Bu kodlar aĢağıdakileri kapsamaktadır. 

 Profesyonel davranıĢlarla ilgili üç prensip 

 Bu prensipleri destekleyen profesyonel değerler 

 Bu prensiplerin nasıl onaylandığını gösteren kılavuz notları” 

Dürüstlük, yetkinlik ve iliĢkiler prensipleri altında tanımlanan kodlar,  

altbaĢlıklarında belirtilen değerlerin uygulanması ile ilgili davranıĢları ve ilkeleri 

tanımlamaktadır. Üçüncü aĢamada ise meslek pratiğinde karĢılaĢılabilecek olası etik 
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durumlarda rehberlik edebilecek ifadeler belirtilmiĢtir. Bu kurallarının kapsamı 

aĢağıdaki tabloda (Çizelge 4.3) konu baĢlıkları halinde özetlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Çizelge 4.3 RIBA Etik ve DavranıĢ Kuralları‟nın Ġlgilendiği Konu BaĢlıkları 

RIBA ETĠK ve DAVRANIġ KURALLARI KONU BAġLIKLARI 

P
re

n
si

p
 

Genel 

Yükümlülükler 

Toplum'a karĢı 

yükümlülükler 

ĠĢveren'e karĢı 

yükümlülükler 

Mesleğe karĢı 

yükümlülükler 

MeslektaĢ'a karĢı 

yükümlülükler 

Çevrey karĢı 

yükümlülükler 

D
ü

rü
st

lü
k
 

Dürüstlük/ 

Bağımsızlık/ 

Sorumluluk 

Dürüstlük/ 

Bağımsızlık/ 

Sorumluluk 

Dürüstlük/ 

Bağımsızlık/ 

Sorumluluk 

Dürüstlük/ 

Bağımsızlık/ 

Sorumluluk 

Dürüstlük/ 

Bağımsızlık/ 

Sorumluluk 

 

Çıkar 

çatıĢmalarının 

ilanı/giderilmesi 

Çıkar 

çatıĢmalarının 

ilanı/giderilmesi 

Çıkar 

çatıĢmalarının 

ilanı/giderilmesi 

Çıkar 

çatıĢmalarının 

ilanı/giderilmesi 

Çıkar 

çatıĢmalarının 

ilanı/giderilmesi 

 

BaĢkaların gizlilik 

ve mahremiyetine  

saygı 

 BaĢkaların gizlilik 

ve mahremiyetine  

saygı 

BaĢkaların gizlilik 

ve mahremiyetine  

saygı 

BaĢkaların gizlilik 

ve mahremiyetine  

saygı 

 

Fiyatlandırma  Fiyatlandırma Fiyatlandırma   

Y
et

k
in

li
k

 

Teknik ve bilgi 

yetkinliği 

Çıkar taleplerinin 

Dengelenmesi 

Teknik ve bilgi 

yetkinliği 

Çıkar taleplerinin 

Dengelenmesi 

Teknik ve bilgi 

yetkinliği 

Çıkar taleplerinin 

Dengelenmesi 

Teknik ve bilgi 

yetkinliği 

Çıkar taleplerinin 

Dengelenmesi 

Teknik ve bilgi 

yetkinliği 

Çıkar taleplerinin 

Dengelenmesi 

Teknik ve bilgi 

yetkinliği 

Çıkar taleplerinin 

Dengelenmesi 

Mesleki kapasite 

Ģeffaflığı- bilinci 

Yeterlilik 

Mesleki kapasite 

Ģeffaflığı- bilinci 

Yeterlilik 

Mesleki kapasite 

Ģeffaflığı- bilinci 

Yeterlilik 

Mesleki kapasite 

Ģeffaflığı- bilinci 

Yeterlilik 

Mesleki kapasite 

Ģeffaflığı- bilinci 

Yeterlilik 

Mesleki kapasite 

Ģeffaflığı- bilinci 

Yeterlilik 

Mesleki Süreç ve 

Taleplerin 

belirlenmsinde 

açıklık, Ģeffaflık, 

bilgilendirme 

 Mesleki Süreç ve 

Taleplerin 

belirlenmsinde 

açıklık, Ģeffaflık, 

bilgilendirme 

Mesleki Süreç ve 

Taleplerin 

belirlenmsinde 

açıklık, Ģeffaflık, 

bilgilendirme 

Mesleki Süreç ve 

Taleplerin 

belirlenmsinde 

açıklık, Ģeffaflık, 

bilgilendirme 

 

ĠletiĢim zenginliği 

ve bilgilendirme 

yükümlülüğü 

ĠletiĢim zenginliği 

ve bilgilendirme 

yükümlülüğü 

ĠletiĢim zenginliği 

ve bilgilendirme 

yükümlülüğü 

ĠletiĢim zenginliği 

ve bilgilendirme 

yükümlülüğü 

ĠletiĢim zenginliği 

ve bilgilendirme 

yükümlülüğü 

 

Kalite-Süre-maliyet 

gözetimi 

 Kalite-Süre-maliyet 

gözetimi 

Kalite-Süre-maliyet 

gözetimi 

Kalite-Süre-maliyet 

gözetimi 

 

Ġl
iĢ

k
il

er
 

 

EĢitik- tarafsızlık 

Kullanıcı ve 

toplumsal etkilerin 

gözetimi 

 

EĢitik- tarafsızlık 

Kullanıcı ve 

toplumsal etkilerin 

gözetimi 

  

EĢitik- tarafsızlık 

Kullanıcı ve 

toplumsal etkilerin 

gözetimi 

 

EĢitik- tarafsızlık 

Kullanıcı ve 

toplumsal etkilerin 

gözetimi 

 

Çevresel etkilerin 

gözetimi 

Çevresel etkilerin 

gözetimi 

 Çevresel etkilerin 

gözetimi 

 Çevresel etkilerin 

gözetimi 

Yasallık 

Kuralların 

gözetimi 

Yasallık 

Kuralların 

gözetimi 

Yasallık 

Kuralların 

gözetimi 

Yasallık 

Kuralların 

gözetimi 

  

Mesleki 

davranıĢlarda 

/yarıĢmalarda 

Ģeffaflık 

Mesleki 

davranıĢlarda 

/yarıĢmalarda 

Ģeffaflık 

 Mesleki 

davranıĢlarda 

/yarıĢmalarda 

Ģeffaflık 

Mesleki 

davranıĢlarda 

/yarıĢmalarda 

Ģeffaflık 

 

Dilek ve 

Ģikâyetlerin 

değerlendirilmesi 

Ölçme/Değer. 

ĠletiĢim 

Dilek ve 

Ģikayetlerin 

değerlendirilmesi 

Ölçme/Değerlen. 

ĠletiĢim 

Dilek ve 

Ģikâyetlerin 

değerlendirilmesi 

Ölçme/Değerlen. 

ĠletiĢim 

Dilek ve 

Ģikâyetlerin 

değerlendirilmesi 

Ölçme/Değerlen. 

ĠletiĢim 

Dilek ve 

Ģikâyetlerin 

değerlendirilmesi 

Ölçme/Değerlen. 

ĠletiĢim 

 

Bununla birlikte bu davranıĢ kurallarına aykırı davranıldığı tespit edildiği durumlarda 

üyelerin enstitünün iç tüzük ve kurallarına göre yaptırıma tabi olacağı ve bu kurallara 

aykırı davranıĢ ile ilgili herhangi bir durumda ensititünün displin prosüdürü 

kapsamında soruĢturma ve araĢtırma yürütme hakkı olduğu ifade edilmektedr. Bu da  

öncelikle ulusal kimlikte doğsa da  sonradan uluslar arası bir nitelik kazanmaya 
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baĢlayan bir kurumun etik ve davranıĢ kuralları ile ilgili yaptırım insiyatifini elinde 

bulundurduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

4.3.2.2.AIA Etik  ve DavranıĢ Kuralları 

Amerikan Mimarlar Enstitüsü, AIA, (American Institue of Architects), 1857 yılında 

13 mimar tarafından A.B.D.‟de, üyelerinin bilimsel ve pratik mükemmeliyetini 

sağlamak ve mesleğin zemini yükselmek amacıyla kurulmuĢtur.  1897‟de mimarın ne 

resmi bir tanımının olduğu ne de mimar sıfatının ve mimari hizmetleinin düzenlenip  

gözetildiği koĢullarda kurulan AIA, bugün  dünya çapında mimarlara, hizmet, 

rehberlik ve standartlar sağlayan bir kuruluĢ durumundadır. Kendi internet 

sitesindeki ifade ile AIA„nın politikası günümüzde yapılı çevrenin kalite uyum, ve 

güvenliği için mimarlık söylemini sürdürmektir (Url-13).  

AIA kuruluĢu, her ne kadar ulusal bazlı bir kuruluĢ olsa da hem mimarlık eğitimi  

hem de mimarlık meslek pratiği adına ortaya koyduğu araĢtırmalar, politikalar, 

standartlar ile uluslar arası anlamda mesleğin standartlarının belirlenmesinde ve 

geliĢtirilmesinde önemli bir yer teĢkil etmektedir. Bununla birlikte, farklı 

uluslarlardan mimarlık okulları ve mimarlar, kendilerini eğitim ve mesleki geliĢim 

açısından AIA„nın akreditasyonları ile ölçülendirir duruma gelmiĢtir. Bu doğrultuda 

gerek meslek pratiğinin uygulanmasında gerekse yapay  çevrenin kalitesi konusuna 

AIA, RIBA gibi etkinliğini ulusal platformdan uluslararası platforma taĢımıĢ bir 

kuruluĢtur. 

AIA 1909 yılında  ilk mesleki etik kodlarını yayınlayarak mesleki profesyonellik  

anlamında adımlarının ilkini ortaya atmıĢtır (Wasserman ve diğ., 2000). O tarihten 

günümüze değin değiĢen ve geliĢen bu kuralların en günceli 2007 yılında 

yayınlanmıĢtır (Url-14):   

 “Amerikan mimarlar birliği üyeleri kendilerinin dürüstlük, yetkinlik ve 

profesyonelliğin en yüksek standartlarına adamıĢtır. Bu etik kodlar ve profesyonel 

davranıĢ kuralları üyelerin bu yükümülülüklerini yeri getirmesi için ona rehberlik 

edecek davranıĢları tanımlamaktadır.”  Bu önsözü ile baĢlayan kurallar  üç ana baĢlık 

altında ortaya konmaktadır.  Bunlar: ilkeler, etik standartlar ve davranıĢ kurallarıdır: 

(Url-14) “ 
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Ġlkeler; genel davranıĢ prensipleridir. 

Etik Standartlar (E.S.) üyelerin profesyonel performans ve davranıĢlarında amaçlayacağı daha 

belirgin hedeflerdir.  

DavranıĢ Kuralları (Kural) zorunludur; bir kuralın çiğnenmesi, enstitü tarafından disiplin eylemi 

için zemin hazırlamıĢ olur.Bazı durumlarda, davranıĢ kuralları bir ilke veya etik standarttan 

daha geçerlidir.” 

Bu açıdan Ģu anada kadar mesleki etik ve davranıĢ kurallarına en sistematik bir  

biçimde yaklaĢan kururluĢun AIA olduğu görülmektedir. Kurallar niteliği 

bakımından farklı bir Ģekilde sınıflandırılarak, kapsamı ve yaptırım gücü ayrıntılı bir 

Ģekilde ortaya konmaktadır. Bununla birlikte çevre maddesi dıĢında,diğer maddeler 

kapsam olarak UIA ve ACE belgeleri ile benzerlik göstermektedir (Url-14):   

“Ġlke 1 Genel Yükümlülükler 

Üyeler mimarlık bilim ve sanatındaki bilgilerinis sağlamalı ve geliĢtirmeli, mimari baĢarının 
mevcudiyetine saygı göstermelive geliĢmesine katkıda bulunmalı, profeyonel aktivielerinin sosyal ve 

çevresel etkilerini dikkatli bir Ģekilde göz önünde bulundurmalı , tavizden uzak profesyonel düĢünceyi 

uygulamalıdır. 

(…) 

Ġlke 2 Toplumsal Yükümlülükler 

Üyeler, mesleki iliĢkilerini düzenleyen kanunların emirlerini ve ruhunu benimsemeli, ve bireysel 

,profesyonel faaliyetlerinde toplumun çıkarına hizmet etmeli ve onu yükseltmelidir.  

(…) 

Ġlke 3 ĠĢverene KarĢı Yükümlülükler 

Üyeler iĢverenlerine yetkinlikle ve profesyonel bir anlayıĢla hizmet etmeli ve tüm profesyonel 

hizmetlerini ortaya koyarken önyargısız ve tarafsız bir biçimde davranmayı çalıĢmaldır.  
(…) 

Ġlke 4 Mesleğe KarĢı Yükümlülükler 

Üyeler mesleğin dürüstlük ve saygınlığını muhafaza etmelidir. 

(…) 

Ġlke 4 MeslektaĢlara KarĢı Yükümlülükler 

Üyeler meslektaĢlarının haklarına ve saygı göstermeli onların profesyonel gaye ve katkılarını 

desteklemelidir 

(…) 

Ġlke 5 Çevreye KarĢı Yükümlülükler 

Üyeler profesyonel faaliyetlerinde sürdürülebilir tasarıma vegeliĢtirme prensiplerini ilerletmelidir. 

(…).” 

 

(…)Ġlgili ilkelerden sonra ifade edilen yükümlülükleri bağlayan etik standartlar ve 

davranıĢ kurallarını belirmektedir. AĢağıdaki çizelge‟de (Çizelge 4.4) AIA etik ve 

davranıĢ konu baĢlıkları irdelenmiĢtir. 
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        Çizelge 4.4 AIA Etik ve DavranıĢ Kuralları‟nın Ġlgilendiği Konu BaĢlıkları 

AIA  ETĠK ve DAVRANIġ KURALLARI KONU BAġLIKLARI 

Genel 

 Yükümlülükler 

Toplum’a KarĢı 

Yükümlülükler 

ĠĢveren’e KarĢı 

Yükümlülükler 

Mesleğe KarĢı 

Yükümlülükler 

MeslektaĢ'a KarĢı 

Yükümlülükler 

Çevreye KarĢı 

Yükümlülükler 

Sürekli 
Mesleki GeliĢim 

Yasallık Yetkinlik Mesleğin 
geliĢimine  

katkıda bulunma 

Profesyonel 
Mesleki Çevrenin 
katkılarına saygı 

Sürdürülebilir 
yapısal ve 

çevresel Tasarım 

Yetkinlik Sosyal 
Sorumluluk 

Sürenin gözetimi Yetkinlik ÇalıĢma alanlarının 
geliĢtilmesi 
Profesyonel 
imkânların 
sağlanması 
Yeterlilik 

Sürdürülebilirliği
n geliĢtirilmesine 

katkı 
Tasarım, yapım, 

iĢletim 

Çevresel ve 
Toplumsal 

etkinin gözetimi 

Fiyatlandırmada 
ġeffalık- Yasallık 

Yasallık Mesleki GeliĢimve 
Saygınlığın 
korunması 

Sürgekli Mesli 
geliĢime katkı 

-Kariyere destek 

Meslek pratiinde 
sürdürülebilirliği
n uygulanması 
iĢverenlerin de 
teĢvik edilmes 

Doğal ve Kültürel 
Mirasa Saygı 

Hukuki 
Bilinçlendirme/ 

Bilgilendirme 
Sorumlluğu 

Mahremiyet/ 
Gizliliğe sayg 

Mesleğin yasal 
korunumu 

için meslektaĢı  
ihbar sorumluluğu 

Profesyonel 
evrakların 

gizliliğine saygı 
Gizlilik 

 

Ġnsan Hakları ĠletiĢim Çıkar ÇatıĢmaları 
Konusunda  

Bilinçlendirme 

Sorumluluk 
olmayan projeleri 

imzalanmaması 
Yetki Sorumluluk 

Dağılımı 
Gözetimi 

KiĢisel 
dökümanlara saygı 

Fikir Hakları, 
Telif Hakları 

 

EĢitlik Mesleki 
bilgilendirme 

Bağımsızlık/Tara
fsızlık 

Dürüstük/doğruluk   

Mesleğin 
geliĢimine  

katkıda bulunma 

 Dürüstlük Etik kodlara 
uygunluk/ 
sağlanması 

Yasallık 

  

  Bilgilendirme 
ġeffaflık- 

ĠletiĢim Kalitesi 

Mesleki yetkinliğin 
Ģeffafığı/ 

yetki alanı tanımı 
ġeffaflık 

  

  Güvenilirlik    

 

AIA etik kuralları incelendiğinde, ortaya çıkan en önemli nokta olarak, bu kuralların 

sistemli bir Ģekilde nitelik ve kapsamına göre detaylandırılası ve özellikle son 

yıllarda büyük önem taĢıyan mimarlığın çevresel ve ekolojik yönü ile ilgili olan 

sürdürülebilirlik kavramının ele alması nitelendirilebilir. 

4.3.2.3.TMMOB Mimarlar Odası Mesleki DavranıĢ Kuralları Yönetmeliği 

Türkiye‟de ise mimarlık ile ilgili resmi kurum, mimarların mesleğini icra etmesi için 

kayıtlı olması gereken TMMOB‟ye bağlı mimarlar odasıdır. 
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 Türkiye Cumhuriyeti‟nde Mimarlar odasının geçmiĢi Osmanlı Ġmparatorluğunu‟na 

dayanmaktadır. 19. Yüzyıla kadar Osmanlı zamanında, saray teĢkilatı içinde 

“sermimar (mimarbaĢı) yönetiminde”  hassa mimarları olarak kamu yapılarını üreten 

meslek adamları,  kamu yapıları dıĢında yapı üretimi içinde yer almamaktaydı. 

Ancak batılılaĢma hareketleri ile birlikte 19 yüzyıl ikinci yarısında mimarların gerek 

toplumsal gerekse mesleki anlamda konularında, örgütlenmelerinde farklılaĢmalar 

meydana gelmektedir. 1928 yılından Mimarlar Odasının kurulduğu 1954 yılına kadar 

mimarlar, genel dernek statüsünde çalıĢan "Yüksek Mimarlar Birliği" ve "Mimarlar 

Derneği" ile mesleki örgütlenmelerini sürdürmüĢlerdir. Mesleki etkinliğin 

geliĢtirilmesi ve yasal güvenceler sağlanmasında önemli kazanımlar elde etmiĢ 

Mimarlar Derneği yerini Mimarlar Odası‟na devretmiĢtir (Url-15). Mimarlar Odası 

1954 yılında çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği yasası ile 

kurulmuĢtur. Yasa, Mimarlar Odasına Ģu görevleri vermektedir:(Url-15) 

-Mimarların ortak ihtiyaçlarını karĢılamak, mesleki çalıĢmalarını kolaylaĢtırmak,  

-Mesleğin genel çıkarlara uygun olarak geliĢimini sağlamak,  

-Mimarların birbirleriyle ve halk ile olan iliĢkilerinde dürüstlüğü hakim kılmak üzere meslek 

disiplinini_korumak, 

-Meslek ve meslek çıkarlarıyla ilgili konularda resmi makamlarla iĢbirliği yaparak yardım ve 

önerilerde_bulunmak, 

-Meslekle ilgili bütün mevzuat, normlar Ģartnameleri incelemek, bunlar hakkındaki görüĢ ve 

düĢüncelerini ilgililere bildirmek. 

Bununla birlikte :”Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana 

Yönetmeliği”nde, oda organlarından “Oda Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri” 

bölümünde (“n” maddesinde) “Üyelerin uymakla yükümlü oldukları mesleki ve etik 

kuralları belirlemektir.” ifadesi bulunmaktadır (Url-16). Bu doğrultuda Mimarlar 

Odası‟nın yasa ve yönetmelikle belirlenmiĢ sorumlulukları içinde mesleğin etik 

kurallarının belirlenmesinin de bulunduğu görülmektedir. Mimarlar odasının bu 

sorumlulukları vasıtasıyla meslek ahlak ve etik kuralları ile ilgili ortaya koyduğu 

kodlar; Mart 2001‟den Haziran 2009‟a kadar “TMMOB Mimarlık Mesleğini 

Uygulama, Mimarlar Arası DayanıĢma, Mimarlık ġeref ve Haysiyetini Koruma  

Yönetmeliği” adı altında, yürürlülükte bulunmaktaydı. Ancak mimarlık mesleğinde  

gerek diğer ülkelerdeki gerekse uluslararası anlamdaki geliĢmeler gözönünde 

bulundurularak bu yönetmelik yürürlükten kaldırılamıĢ ve yerine hem kapsam olarak 

daha geniĢ hem de daha çağdaĢ olan ”TMOOB Mesleki DavranıĢ Kuralları 
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Yönetmeliği” getirilmiĢtir. Bu yönetmelik değiĢikliği ile mimarlar odası davranıĢ 

kuralları sadece mimarların  kendi aralarında, iĢ sahipleri ve mesleki iĢ süreçlerini ile 

iliĢkilerini düzenlemekten öte, geliĢmiĢ ülkeler ve uluslarası kurallar gibi, mimarların 

sorumluluklarını mesleğin  iliĢkili olduğu unsurlara dayanaklandırılarak 

tanımlanmaktadır (Url-16): 

-Mimarların Topluma KarĢı Yükümlülükleri 

-Mimarların MeslektaĢlarına KarĢı Yükümlülükleri 

-Mimarların ĠĢ Sahiplerine KarĢı Yükümlülükleri 

-Mimarların Mimarlık Mesleğine KarĢı Yükümlülükleri 

-Mimarların Meslek Odasına KarĢı Yükümlülükleri 

Bu maddelerin ardından ilgili konularla ilgili davranıĢ kuralları belirtilmektedir. 

Bulanlar da aĢağıdaki  Çizelge 4.5‟te baĢlıklar halinde özetlenmiĢtir. 

Çizelge 4.5 Mimarlar Odası Etik ve DavranıĢ Kuralları‟nın Ġlgilendiği Konu 

                           BaĢlıkları 

TMMOB MĠMARLAR ODASI ETĠK ve DAVRANIġ KURALLARI KONU BAġLIKLARI  

Oda'ya karĢı 

 yükümlülükler 

Toplum’a karĢı 

yükümlülükler 

ĠĢveren’e karĢı 

 yükümlülükler 

Mesleğe karĢı 

 yükümlülükler 

MeslektaĢ'a karĢı 

 yükümlülükler 

Mesleki Örgüt 

Kurallarına 

Uygunluk, 

bağlılık Ġnsan Hakları 

Yetkinlik, 

sorumluluk 

ve hakların gözetimi 

Mesleğin geliĢimine  

katkıda bulunma 

Mimarlara ve 

mesleklerine 

saygı, olası zararların  

önlenmesi 

Dürüstlük 

 

EĢitik- tarafsızlık Mahremiyet/ 

Gizliliğe saygı 

Tarafsızlık/ 

EĢitlik/ 

Adalet 

Dürüst ve adil rekabetin  

korunumu-

meslektaĢların 

kötülenmemesi 

Tarafsızlık 

 

EĢitik- tarafsızlık 

Yasallık Dürüstlük ġeffaflık 

Yasallık Kullanıcı etkilerin gözetimi Dürüstlük 

Mahremiyet/ 

Gizliliğe saygı 

Mesleki Bilgilendirme 

Yükümlülüğü 

Bilgilendirme 

Yükümlülüğü 

Çevresel ve Toplumsal 

etkilerin gözetimi Güvenilirlik 

Rekabetin korunumu 

Reklam Yasağı 

Fikirsel ve telif hakların 

korunumu 

Yetki/Sorumluluk 

bağlılığı, dağılımı 

Kültürel-Doğal 

Mirasa saygı 

ĠletiĢim zenginliği ve 

bilgilendirme 

yükümlülüğü 

Mesleki Örgüt 

Kurallarına 

Uygunluk 

BaĢkaların gizlilik 

ve mahremiyetine  

saygı 

 

ĠletiĢim zenginliği ve 

bilgilendirme yükümlülüğü 

Kalite-Süre-maliyet 

gözetimi Yasallık 

Profesyonel Mesleki 

Çevrenin 

katkılarına saygı 

 Yetkinlik  

ĠĢ alma süreçlerinde 

yasallık 

kurallara bağlılık 

BaĢkalarının Haklarının 

Gözetimi Adalet, 

EĢitlik 

 

TMMOB‟nin, mesleğin ve çağın gereklilikleri uyum sağlamak adına revize ederek 

yönetmeliğini güncelleme giriĢiminde bulunduğu farkedilmektedir. Ancak de bir 

sonraki bölümdeki görüleceği gibi bu güncel durumun da dünya standartlarındaki 

benzerleri ile kıyaslandığında yeterli olduğu söylenemez. 
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4.3.3 Uluslararası ve Ulusal Etik Kurallarının KarĢılaĢtırılması 

Günümüz mimarlık meslek pratiğinde uluslararası anlamda etkinliği en çok olan 

örgütler ve yerel anlamda Ġngiltere,  Amerika ve Türkiye‟deki örgütler ile  ilgili etik 

kurallar gözden geçirildikten  sonra buk uralların analizi yapılacaktır. Bunradaki 

amaç, bu kurallardan hareketle mimarın  meslek pratiğinde göz önünde 

bulunduracağı eyleme dayalı etik konular ile ilgili bir çıkarım yapmaktır.  

Öncelikle çoğu örgütün bu kuralları oluĢtururken baz aldığı ortak sistemin “mimar”ın 

sorumlu olduğu taraflara dayandığı görülmektedir.RIBA hariç incelenen tüm örgütler 

kurallarını bu mesleğin sorumlu olduğu ifade edilen taraflar çerçevesinde 

hazırlamıĢtlardır. 

Çizelge 4.6 Mesleki Etik ve DavranıĢ Kurallarını Mesleğin Sorumlu    

             OlduğuTaraflara Göre Düzenleyen Meslek Örgütleri 

 G
E

N
E

L
 

 Y
Ü

K
Ü

M
L

Ü
L

Ü
K

L
E

R
 

T
O

P
L

U
M

‟A
 K

A
R

ġ
I 

Y
Ü

K
Ü

M
L

Ü
L

Ü
K

L
E

R
 

Ġġ
V

E
R

E
N

‟E
 K

A
R

ġ
I 

 Y
Ü

K
Ü

M
L

Ü
L

Ü
K

L
E

R
 

M
E

S
L

E
Ğ

E
 K

A
R

ġ
I 

 Y
Ü

K
Ü

M
L

Ü
L

Ü
K

L
E

R
 

M
E

S
L

E
K

T
A

ġ
'A

 K
A

R
ġ

I 

 Y
Ü

K
Ü

M
L

Ü
L

Ü
K

L
E

R
 

Ç
E

V
R

E
Y

E
 K

A
R

ġ
I 

 Y
Ü

K
Ü

M
L

Ü
L

Ü
K

L
E

R
 

O
D

A
'Y

A
 K

A
R

ġ
I 

 Y
Ü

K
Ü

M
L

Ü
L

Ü
K

L
E

R
 

UIA ● ● ● ● ●     

ACE ● ● ● ●       

AIA ● ● ● ● ● ●   

TMMOB   ● ● ● ●   ● 

Kurallarını yükümlülük duyulan taaflara göre düzenleyen meslek örgütleri üzerinden 

hazırlanan Çizelge 4.6‟da görüldüğü gibi ögütlerin mesleği sorumlu gördüğü ana 

unsurlar  genel anlamda ortaklık göstermektedir. Ancak örgütten örgüte kapsam ve 

ayrıntılar farklılaĢmaktadır. 

Bununla birlikte, tüm bu kodların  temelindeki hedefin, mimarın meslek pratiğinde 

bazı davranıĢ biçimlerini benimsemesidir. Kimi örgütler, RIBA gibi, bunu mimarın 

taĢıması gereken bir takım değerler ıĢığında tanımlamıĢ, kimi örgütler ise UIA, ACE, 

AIA gibi bunu meslek pratiğinin icra edilmesinde mesleğin iliĢkilerinden ve  

sonuçlarından  etkilenen tarafları ve unsurları doğrultusunda ortaya koymuĢtur. Her 

iki yöntem de meslek pratiğindeki davranıĢ ve eylemlerin etkilerinin 
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değerlendirilmesi ve olumsuz yönlerinden olabildiğince arındırılarak en genel iyiye, 

faydaya ulaĢılmasını arzulamaktadır.  Bununla birlikte bu kural ve kodların belirli 

kriter ve konular doğrultusunda kaĢrılaĢtırılması kodların değerlendirilmesi adına  

faydalı olacaktır. Fewings, (2008) Ġngilterede mimarlık mesleği ile ilgili kurumların 

etik kodlarını karĢılaĢtırmak için oluĢturduğu tabloda, RICS (Royal Institution of 

Chartered Surveyors) standartlarını kullanmıĢtır. RICS,  SözleĢmeli müfettiĢler 

kraliyet enstitüsü,  mülk, arazi, inĢaat ve  ilgili çevresel konularda bilgi sağlayan ve 

bu konularda standartların oluĢturulmasına, düzenlenmesine yardımcı olmasının yanı 

sıra, yönetim ve kural koyuculara tarafsız bir danıĢmanlık hizmeti sağlayan, Ġngiltere 

menĢeili ancak uluslararası alanda 146 ülkede, faaliyet gösteren bir organizasyondur.  

Bu bağlamda, resmi bir mimarlık meslek örgütü olmayan ancak sektörel bir 

organizasyon olan bir kurumun  mimarlık mesleğine, mesleğin dıĢından bağımsız bir 

bakıĢ açısı üzerinden inceleme yapacağı göz önünde bulundurulursa, etik kuralların 

da karĢılaĢtırılması için bu RICS baĢlıklardan yola çıkmanın objektif bir duruĢ 

sağlayacağı ifade edilebilir. AĢağıdaki çizelge (Çizelge 4.7) Fewings‟in (2008) 

Ġngiltere‟deki mesleki etik kodlarının karĢılaĢtırıldığı tablosundan uyarlanarak ortaya 

konmuĢtur. Bu çizelge de belirli kriterler doğrultusunda ulslararası ve ulusaletik 

kodlar karĢılaĢtırılmıĢtır. Ancak kapsam bakımından bu kurallar  detaylı olduğundan 

maddelere kısaltılmıĢ Ģekilleriyle yer verilmemiĢtir. 
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Çizelge 4.7 : Uluslar arası ve Ulusal Etik ve DavranıĢ Kurallarının KarĢılaĢtırması 

                        Fewings‟den (2008) uyarlanmıĢtır. 
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Çizelge 4.7 : (Devam) Uluslar arası ve Ulusal Etik ve DavranıĢ Kurallarının 

                             KarĢılaĢtırması Fewings‟den  (2008) uyarlanmıĢtır.  
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Görüldüğü gibi mimarlık meslek pratiğinde dikkate alınması gereken etik ve davranĢ 

kuralları, ilk planda bireysel ve profesyonel standartlar, profesyonel ve iĢle ilgili 

faaliyetlerin yönetimi olan genel baĢlıklarda,  ikinci planda da uygulama detaylarında 

çevre, farklı katılımcıların hak ve ilgileri, faaliyet detayları ve kurumsal özellikler, 

çıkar çatıĢmaları, tarafsızlık, profesyonel garanti-sigorta, yasal hakların kullanımı, 

kururmsal faliyet, yaĢam  boyu öğrenim ve soruĢturma altbaĢlıkları altında 

temellendirilmiĢtir. Bu temellendirme de göstermektedir ki mesleğin 

uygulanmasındaki kritik alanlar daha önce ortaya koyulan UIA araĢtırmasındaki gibi, 

mesleğin profesyonelleĢmesinden ortaya çıkmakta ve yasal dayanakların yanında 

toplumsal, çevresel ve sektörel katılımcı ve unsurlara yönelik en genel iyinin elde 

edilmesiyle ilgili etik endiĢelerden oluĢmaktadır. Bu tablodan çıkarılacak sonuç Ģöyle 

özetlenebilir; günümüz meslek pratiğinde mimarın yapması gereken, sadece 

mesleğini Ģekillendiren mevcut yasa ve kurallardan haberdar olması ve mesleğini 

bunlar  kapsamında uygulaması değildir, aynı zamanda eylemlerinde, genel anlamda 

mesleğinin ve özel anlamda mevcut iĢinin etkileĢim içinde olduğu her türlü unsur ve 

katılımcıları dikkate alması ve bu iliĢkilerinde her unsur ve katılımcı için önem 

taĢıyan değerleri gözönünde bulundurarak en genel iyiyi ve doğruyu hedefleyerek 

hareket etmesidir. 

Tüm bu incelemele ve analizler doğrultusunda mimarı meslek pratiğinde dikkate 

alması gereken eyleme bağlı etik değer ve sorumluluklar aĢağıdaki gibi (Çizelge 4.8) 

özetlenebilir. 
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Çizelge 4.8 : Mimarlık Meslek Pratiğinde Eyleme Bağlı Etik Değer ve 

                                 Sorumluluklar 

EYLEME BAĞLI ETĠK DEĞER VE SORUMLULUKLAR 
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Dürüstlük 

ĠĢ ve halkla 
iliĢkilerde 
dürüstlük, 
doğruluk 

Yeterlilik 

Teknik, 
ekonomik, 
profesyonel 
imkânların temini 

Süre 
Profesyonel süre 
yönetimi, süre 
bağlılığı 

Tarafsızlık 
Tarafsızlık, 
eĢitlik, adalet 

Sürdürü- 
lebilirlik 

Profesyonel 
Doğal, ekolojik,  
kentsel 
südürülebilirlik, 
süreklilik 

Ekonomiklik 
Karlılık, gelir gider 
yönetimi, maliyet 
gözet 

ġeffaflık 

Mesleki, teknik, 
hukuki, mali; 
tüzel -bireysel 

Ģeffaflık 

Çevresel  
Etki 

Çevresel ve 

Toplumsal 
etkinin gözetimi, 
kültürel ve 
kentsel mirasa 
saygı 
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Denetim 
Profesyonel, teknik, 
mali, hukuki kontrol 

Güvenilirlik 

Profesyonel 
anlaĢmalara 
bağlılık, 
tutarlılık, istikrar 

SMG 

Sürekli Mesleki 
GeliĢim, 
Mesleğin 
GeliĢimine Katkı 

Ölçme-
Değerlendirme 

Hizmet ve 
performans Ölçme 

değerlendirme, 
kalite yönetim 
sistemleri 

Gizlilik 

Profesyonel, 
mesleki, fikir ve 
bilgilerin 
gizliliğine saygı 

Yasallık 

Yasa, kural ve 
yönetmeliklere 
uygunluk, 
korunum 

Fiyatlandırma 
Hizmet-ürünün 
fiyatlandırmasında 
adalet, Ģeffaflık  

ĠletiĢim 

Tanıtım, 
profesyonel 
haberleĢme, 
koordinasyon 

Yetki Alanı- 
Sorumluluk 
Alanı 

Sorumluluk ve 
yetkli alanı 
yönetimi,  
dağılımı ve 
Ģeffaflığı 

Ücret 
Adil ve Ģeffaf ücret 

dağılımı 

Sosyal  

Sorumluluk 

Toplum  
bilinçlendirme,  
topluma katkı 

Telif Hakları 

Bireysel ve 
kurumsal fikir ve 
telif haklarının 
korunumu 

Sigorta 
Profesyonel , 
mesleki, sigorta - 
garanti 

Sosyal 
Haklar 

ÇalıĢan, 
personel, sosyal 
hakların 
korunumu 

4.4 Mimarlık Meslek Pratiğinde Ürüne Bağlı Etik Değer ve     

Sorumluluklarının Ġncelenmesi 

Mimarın meslek pratiğindeki ikincil etik değer ve sorumluluk alanı onun ortaya 

koyduğu ürünlerde (yapılı çevrede) yer almaktadır. Mimar meslek hayatında 

davranıĢ ve eylemlerinde etik sorumluluklar taĢımalı, bunun  yanında gerçekleĢtirdiği 

ürünler de (yapılar) etik değer ve sorumlulukları desteklemelidir. Bu doğrultuda 

mimarın meslek hayatının  etik olabilmesi için eylemlerinin yanında ürünlerinin de 

etik olması gerekmektedir. Bu bölümde mimarlık hizmetininin ürünü olan yapıda 

değer kavramı deskriptif etik düĢünce sistemi ile araĢtırılarak tanımlanmaya 

çalıĢılacak ve mimari üründe etiklik irdelenecektir. 
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Bir meslek erbabı çok namuslu, dürüst olabilir ancak yapılan iĢ tasarım ahlakı 

yönünden dürüst olmayabilir. Veya tersine iĢe hurda karıĢmıĢtır, ama ortaya çıkan 

ürün çok dürüst olabilir (Balamir, 1996 ). Bu ifadede  mimarın meslek pratiğinde  

etik sorumluluk ve değerlerin eylemlerinin yanında, ürünlerinde de  farkedilirse 

mesleğin etik gayesi eksiksiz bir Ģekilde yerine getirlmiĢ olacağı ve her ikisinin de 

ayrı ayrı ele alınması gerekliliği iĢaret edilmektedir. Bu doğrultuda bahsedilen 

tasarım ahlakı mimarlık ta ve yapılarda ortaya koyulması gereken bazı kavramlar ve 

ölçütleri  ifade etmektedir. Bu ölçütler yapılarda değerler olarak tanımlanabilir. 

4.4.1 Yapılarda Değer ve Değerlendirme Kavramı 

(…)Yapıya iliĢkin olarak yapılan iyi/kötü değerlendirmeleri de farklılıklar gosterir; 

yapı sahipleri, tasanmcılar, yapımcılar ve kullanicilar bu konuyu kendi açılarından 

farklı olarak algılarlar. Bu farklılığın temelinde söz konusu toplulukların benimsemiĢ 

oldukları değerler yatar. Bundan dolaylı yapılarla ilgili etik önermeleri 

irdeleyebilmek için, öncelikle yapıya iliĢkin değerlerin tanımlanması ve anlamlı bir 

çerçevede çözümlenmesi gerekir (Pultar, 2004). Bu doğrultuda yapılarda etiğin 

varlığını incelemenin ve etik değerlendirmenin yapılabilmesi için öncelikle yapıyla 

ilgili etik değerler sisteminin oluĢturulması gerekmektedir. 

Mimarlık alanında baĢlıca iki temel değerlendirme alanı vardır.  Bu değerlendirme 

alanlarından biri, mimari ürünün oluĢundaki, yani dizayn sürecindeki değerlendirme, 

diğeri  de salt uç ürünün değerlendirmesidir (Tapan, 1980). Tapan burada mimari 

ürünün ortaya koyulmasında dikkate alınacak tasarım girdileri ile sonuçta ortaya 

çıkan kullanım, estetik, fonskyion vb. gibi değerleri farklılaĢtırmaktadır. 

Tapan(1980),  her iki aĢamada da  değer kriterlerinin tasarlamaya geçmeden  önce 

bilinmesi gerekliliğini vurgulamakta ancak bu ürünün değelendirilmesindeki 

değerlerin statik olarak kabül edilmesine karĢın tasarlama sürecindekindeki değer 

kriterlerinin dinamik olarak geliĢmekte olduğunu da eklemektedir. 

Bu kısımda çalıĢmanın değineceği nokta; bitmiĢ bir yapı üzerinden yapılan eleĢtirel 

anlamda bir değerlendirme değil, yapının  kendisine ve yapı üretim sürecine bütncül 

olarak yaklaĢarak Pultar‟ın da dediği gibi buradaki değer sistemlerini ve 

değerlendirme anlayıĢını oluĢturmayı hedefleyen sonuca yönelik yöntemdir. Bu aynı 

zamanda yapının oluĢumu  ile ilgili olduğu için yapının gerçekleĢtirilmesinde sürece 

katma değerler de sağlamaktadır. 
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Pultar (2004),  yapıyı bir sistem olarak ele alan ve alt sistemlerinin performansını 

artırmaya yönelik olan model ile yapıyı bir olgu bütünü olarak gören iki anlayıĢa 

kıyasla yapıyı bir süreç olarak tanımlayan  modelin yapının oluĢumuna iliĢkin sorun 

ve değerlerin çözümlenebilmesi adına daha faydalı olduğunu ifade etmektedir. (…) 

Bu iĢlemin temel esası, bir ürünün veya sürecin getirdiği fayda veya  zararların  

belirgin bir biçimde ortaya konması ve böylece bilinçli olarak önceden saptanan 

amaca iliĢkin kriterler takımının ne oranda gerçekleĢip geçekleĢmediğinin 

saptanmasında yatar. Amaç bir mimari ürünün oluĢmasında katkıları bulunan 

grupların (malsahibi, kullanıcı vb. gibi) değer sistemlerinin karĢılıklı etkileĢimlerini 

bilinçli olarak saptayarak optimum bir çözüme varmaktır (Tapan, 1980). 

Sürece dayalı modelde yapı üretim  süreçleri ve bu süreçlerdeki katılımcıların  varlığı 

öne çıkmaktadır. Pultar (2004) bu süreci, ortaya çıkan etmenler ile aĢağıdaki (Ģekil 

4.3) gibi ele almıĢtır. 

 

ġekil 4.3 Yapı Sürecinin Artzamanlı Görünümü (Pultar, 2004). 

Aslında yapı üretimini bir süreç olarak el ealıp bunun geliĢtirilmesini amaçlayan alan 

son zamanlarda mimarlıkta önemini daha çok artıran proje yönetimi alanıdır. Proje 

yönetimi, yapıyı bir mimari bir projeden öte bir kendine baĢına bir süreç, ticari bir 

yatırım  aracı olarak ele alarak fikir aĢamasından, fizibilite, planlama, projelendirme 

uygulama ve kullanım, hatta yıkım süreçlerine kadar, sistemli bir Ģekilde, mimari, 

ekonomik, sosyal kültürel vb. gibi bir çok etmeni bir arada incelemektedir. Bu derin 

incelemede, mimarın salt estetik, fonksiyonel endiĢelerinden öte yatırımcının  bir 

yatırımının uzun vadede baĢarılı olma ve ekonomoik geri dönüĢünü sağlama 

endiĢesinden kaynaklanmaktadır.  Sonuç olarak mimari proje uzun vadeli ve bir çok 

alt sistem ve ihtiyacı  barındıran organik bir süreç olarak belirmektedir. Bu ihtiyaç 
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aynı zamanda beraberinde bir takım değerleri de getirmektedir. Bu anlamda proje 

yönetimi alanında ortaya koyulan değer kavramlarının göz önünde bulundurulması 

önemlidir. 

Kelly ve diğerleri (2002) iĢveren organizasyonundan projeye kadar uzanan bir 

değerler sırasının varlığını ifade etmektedir. Bununla birlikte bu kırılgan değerler 

dizisinin projenin baĢarılı olabilmesi için, karmaĢık  iletiĢim ağlarından geçerken 

kırılmaması gerektiği de belirtmektedir (Kelly ve diğerleri, 2002). Görüldüğü gibi 

proje yönetimi, yapıya  bir operasyon gözüyle yaklaĢmakta ve bu operasyondaki tüm 

süreç ve değerlerin sistematik bir Ģekilde analiz edilmesine ve bu analizlerin ortaya 

koyulup değerlendirlmesine dayanmaktadır. Kelly ve diğerleri (2002) proje değer 

zinciri olarak tanımlanan bu değer sürecini Standing‟in üç temel değer sistemi ile 

ortaya koymaktadır; iĢveren değer sistemi, çoklu değer sistemi ve kullanıcı değer 

sistemi .Bunnula birlikte önemli değer geçiĢ  noktaları da belirtilmektedir.  Bu süreç 

Ģağıdaki ġekil 4.4‟da görülmektedir.   

 

ġekil 4.4 Proje GeliĢtirmenin Taktiksel ve Stratejik Özelikleri (Kelly ve Diğ., 2002) 

Görüldüğü gibi proje yönetim sürecinde planlama evresinden kullanıĢ evresine kadar 

ele alınacak değerler, aĢamaların özellikleri doğrultusunda planlamaktadır. Bununla 

birlikte Kelly ve diğerleri (2002) proje üretim sürecindeki tipik değer zinciri adını 
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verdikleri süreci daha ayrıntılı bir Ģekilde ortaya koymak için Sanding „in 

diyagramını ortaya koymaktadır (ġekil 4.5). 

 

ġekil 4.5 Proje Değer Zincirine Etki Eden Tipik Değer Zinciri (Kelly ve Diğ., 2002) 

Görüldüğü gibi, proje yönetim süreçlerinde ele alınan değer sistemleri daha çok yapı 

planlama, tasarım yapım ve kullanım süreçlerine dayalı olarak ele alınmakta ve 

ortaya çıkacak yatırımın baĢarılı olması için, devreye girecek unsurların değer 

sistemleri bu (ticari) baĢarıya etki edeceğinden, zorunlu olarak irdelenmektedir. Bu 

ticari baĢarı genelde tekil olarak,  iĢveren (yatırımcı) için geçerli olan ve onunla ilgili 

en genel iyi ile doğruya hizmet etmektedir. 

Proje yönetimi tipi değer analizi, yapı üretim sürecinde ortaya çıkan ve dikkate 

alınması unsurları, aĢamaları sistematik bir Ģekilde ele alması bakımından önemlidir. 

Bu doğrultuda mimarın ürününde göz önünde bulunduracağı etik değer ve 

sorumluluklarını oluĢturmsında, kimlerin ve nelerin değer sistemleri baz alacağını 

ortaya koyduğundan, yöntemsel olarak önem taĢımaktadır. Ancak bu tip değer 

analizi mimarın ürüne bağlı etik değer ve sorumluluklarının tanımlanması için tek 

baĢına yeterli değildir. Çünkü etik değer ve sorumlulukların tanımlanmasında 

yöntemden öte amaç önemlidir ve bu etik amaç insanoğluna sunulacak yapılı 
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çevrenin her türlü niteliğinin tekil bir unsura en iyi Ģekilde değil, en genel çevreye en 

iyi Ģekilde hizmet vermesi ile gerçekleĢebilir. 

Pultar (2004), genelde proje yönetimlerinde uygulanan sürece dayalı sistemlerde 

uygulanabilecek yapı değerlerinin ancak o süreçler çevrçevesinde ele alınabileceğini 

ve farklı süreçlerde problemler ortaya çıkarabileceğini ifade etmektedir. Bu ifade, 

yapıyı süreçsel bir model olarak ele almak yapının baĢarısı anlamında fayda 

sağlayabilir ancak insani ihtiyaçların gerçekleĢtirilmesi konusunda yetersiz kalabilir, 

anlamına gelmektedir. Çünkü yapının kullanım süreci, gerçekleĢme sürecine oranla 

çok daha uzun bir zaman dilimini kapsamakta ve bu zaman diliminde yapının 

etkileĢim içinde olacağı unsurlar da artmaktadır. Dolayısıyla en son aĢamada fiziksel 

olarak  gerçekleĢen ve toplumsal ve doğal tüm çevresine daha uzun süre etki edecek 

olan,  süreç değil yapının kendisidir. Bu göz önünde bulundurulursa değer 

kavramının yapının kendisi üzerinden Ģekillenmesi faydalı olacaktır. 

Bu doğrultuda, “yapı değerlerini ilgili oldukları insan gereksinimine göre 

ayrıĢtırabilir ve üç ana sınıfta ele alabiliriz: teknik değerler; sosyo-kültürel değerler 

ve algı biliĢsel değerler (Pultar, 2004)”.  Pultar‟ın bu çözümelemesi yapıyı tek baĢına 

insani ilgilerine göre ele alması bakımından tekil iĢverenden öte, en çoğul anlamda 

insanlığa hizmet edeceğinden etik bir nitelik barındırmaktadır. Pultar (2004) bu 

çözümlemesinde; teknik yapı değerleri kapsamında yapı değeri (YD) ön adı ile: 

“YD Mekân ĠĢlevselliği: Yapı ürününde yer alan mekanlar ile bunların amaçları arasındaki 

uygunluk(mekanların türleri, büyüklükleri, donanımları; ulaĢım ve dolaĢım mekan elemanları; 
esneklik ve çok amaçlılık olanakları) 

YD Kullanıcılarla Uyum: Yapı ürünü ile kullanıcıların antropometrik, ergonomik ve fizyolojik 

özellikleri arasındaki uygunluk (mobilya, sabit donanım ve diğer kullanım donanımının çeĢitleri ve 

boyutları; özürlüler için özel donanım 

YD Konfor: Yapı Ürününün gerekli ısıl, optik ve akustik ara çevre koĢularını sağlaması (ısı 

yalıtımı/geçirgenliği; malzemelerin ısıl sığası; aydınlatma düzeni ve düzeyleri, pencere oranları; 

akustik dağılım ve geçirgenlikler). 

YD Güvenlik: Yapı ürününün kullanımından dolayı meydana gelebilecek etkilerin kullanıcılara 

verebiceği zararların önlenmesi (kazalara karĢı önlemler; korkuluklar; yapı donanımının ya da bitirime 

malzelerinin biyo kimyasal özellikleri; sağlıklı yapı göstergeleri; yangın kaçıĢları ve sığınma 

bölgeleri) 
YD Korunma: Yapı ürününün dıĢından gelecek etkilerin kullanıcılara verebleceği zararın önlenmesi 

(Yağmur suyu, kar, buz etkileriden sakınma düzeni; giriĢ/çıkıĢ denetimi; çevre güvenlik düzeni; 

zararlı canlıların giriĢine engeller) 

YD Sağlamlık: Yapı ürününün mekanik etkilerden doğacak olgularla ilgili özlliklerin sağlanması 

(göçme direnci; rijitlik; süneklik). 

YD Dayanıklılık: Yapı ürününün fiziksel ya da kimyasal olgularla oluĢacak bozulmalara karĢı 

gösterdiği direnç özelliği (malzemelerin fizikokimyasal özellikleri; çürüme /nozuĢma direnci, dayanım 

ömrü; yenilenme, süreleri).” 

özelliklerini sıralamaktadır. 
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Teknik değerler kapsamında yapıda verimlilik değerleri de ele alınmıĢtır (Pultar, 

2004): 

“YD Yapılabilirlik (Fizibilite): Yapı eyleminin yatırım ve finans planlarına göre gerçekleĢtirilebilme 

özelliği (yatırım maliyeti, kullanım getirisi; bakım maliyetleri; malzeme ve elemanların ekonomik 

ömrü) 

YD Karlılık Yap Yatırımının ekonomik getirisi (Getiri / yatırım oranı; değer kazancıpotansiyeli, 

yapım karlılığı) 

YD ĠĢletme Verimliliği : Yapı ürününün iĢletme maliyet ve giderlerinin verilmliliği (ĠĢletme örgütü 
düzeni ve giderleri; akıllı yapı özellikleri ; iĢletme ve bakım maliyetleri)” 

Bununla birlikte, Pultar (2004) yapının teknik uyum değerinde ifade etmekte ve 

yapının teknoloji ve çevre ile uyumunu belirtmektedir: 

“YD inĢa edilebilirlik: Yapım yönteminin elde olan ya da kullanılacak olan yapım tenolojisine 

gösterdiği uygunluk (kullanılan yapım yöntemi ve yapım araçları; prefabrikasyon oranı; yapım 

örgütünün deneyimi; tasarımın nitelikleri) 

YD Çevresel Sağlık: Yapı ürününün içinde yer aldığı çevrede yarattığı etki (yapı malzemelerinin 

üretimi ve yapım sırasında kullanılan enerji ve üretilen atıkları; yapım atıkları; kullanım atıkları; 

ekolojik uyum) 

YD Çevresel Bağlamsallık: Yapı ürünü ile içinde bulunduğu ortamın uygunluğu (kentsel ve arazi 

uyumu; görsel kütle uyumu; altyapıda uyum; ulaĢım sistemleriyle bağlantısı)” 

Ġkinci aĢamada değinilen sosyo kültürel yapı değerleri insan topluluklarının yapı ile 

olan etkileĢimleri bağlamında incelenmektedir: 

“YD Kurumsal Bağlamsallık: Yapı ürününde, barındırdığı kurumun amaçlarına ve özelliklerine 

uyumu (üretim ya da hizmet ortamının özellikleri; kurum imajı) 

YD Toplumsal Bağlamsallık: Yapı ürününün içinde yer aldığı toplumun sosyal özelliklerine uyumu 

(ülke amaçların uyum; çekicilik/iticilik; toplumsal canlandırmaya katkısı) 

YD Mesleki Bağlamsallık:Yapı eyleminde yer alan meslek kuralları ve kuruluĢları ile uyum(meslek 

uygulaması kuralları; meslek dayanıĢması; eslek adamı nitelikleri) 

YD Tarihsel Bağlamsallık: Yapının tarihsel sürece uyumu (formlar; malzemeler; yapım yöntemleri; 

restorasyon özellikleri) 

YD Kültürel Bağlamsallık: Yapının kültürel özellikler ile uyumu(kültürel öğeler; teknolojik düzey, 
tasarım özellikleri; sağlanan mahremiyet)” 

Son aĢamda ortaya koyulan yapı değeri ise algı biliĢsel yapı değeri olarak 

tanımlanmaktadır. Bu değeler yapı ile iliĢkili toplum ve bireylerin öznelliği, 

özgünlüğü ile ilgilidir (Pultar, 2004):  

“YD Duyumsallık: Ġnsanın yapıda algılayabileceği duyumsal özellikler (ferahık; estetik nitelikler; 

ĢaĢırtılıcılık) 

YD Duygusallık : Yapı ürününün kullanıcı ya da gözlemcide doğurduğu duygular (güven duygusu; 

kiĢiye özgüllük; aidiyet duygusu) 

YD Uyarıcılık: Yapı ürününün, yapıya ve bunun çeĢitli iliĢkilerine iliĢkin olarak düĢünsel süreçler 

uyarabilmesi (sembolik ve anlamsal öğeler, mimarlık söylemine katkısı; iletiĢim ve anlaĢılabilirlik 

öğeleri; tasarım ve uygulamayı sorgulayıcı öğeler) 
YD Yenilik: Yapının çeĢitli sorunların çözümüne getirdiği yenilikler 

YD Ustalık: Yapı ürününün tasarımında ve gerçekleĢtirilmesinde gözlenebilecek beceri ve bunun 

iĢaretleri (asal tasarım yaklaĢımı; tutarlık; estetik öğeler; malzeme kullanımı ve bunların birbirlileri ile 

uyumu; bitirmeler; toleranslar; detaylar; standartlara uyum).” 

Tüm bu çözümelerden sonra Pultar, (2004) bu değerlerle, yapı üretim, kullanım 

süreçleri boyunca yer alan farklı toplulukların nasıl ilgi iliĢkisi kurduğunu bir Ģekilde 
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göstermiĢtir. Bu Ģekilde (Çizelge 4.9) dolu kare birinci ilgi alanı boĢ kare ikinci ilgi 

alanını göstermektedir. 

Çizelge 4.9  Yapı Değerleri ve Katılımcı Ġlgi Alanları (Pultar, 2004) 

 

Proje yönetim alanında yapılan yatırımın baĢarılmasına yönelik süreç ve katılımcılara 

dayalı değer analizleri ve Pultar‟ın yapının insani niteliği ile ilgili yapı değerbilimsel 

çözümlemesi sonucunda çıkarılacak sonuç, yapının gerçekleĢtirilmesinde tüm 

süreçler boyunca farkı katılımcıların değerlerinin ele alınması, ancak yapının bir ürün 

olarak insani iliĢki ve etkleĢimlerinin de göz ardı edilmemesi gerekliliğidir. Bunun 

temel nedeni mimari ürünün , genelde çok yavaĢ tüketilen bir ürün olmasından ve bir 

kez gerçekleĢtirildiğinde, etkilerini çok uzun süre kendini göstermesinden ve bunun 
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değiĢtirilmesinin fiziksel olarak zor ve maliyetli olmasından ortaya çıkmaktadır. 

Yapı üretim sürecinde, görev ve ilgi alanlarıile  tanımlanabilen sınırlı bir katılımcı 

iliĢkisi görülse de yapı bittikten sonra genelde en genel kullanıcıya ulaĢılmakta ve 

içinde bulunduğu fiziksel çevrede yaĢayan topluluk tarafından anonim olarak 

kullanılmaktadır. Bu topluluk her ne değiĢip geliĢerek kadar anonimleĢse de yapının 

gösterdiği özellikler ve değerler değiĢmemekte ve insan ile kurduğu etkileĢim statik 

olarak süregelmektedir. Bu doğrultuda baĢlangıçta ifade edilen yapı ile ilgili 

modellerin tümü göz önünde bulundurularak, yapının ve yapı ile ilgili değerlerin 

ortaya çıkarılmasında, hem tasarım, planlama, yapım  ve kullanım süreçleri ele 

alınmalı hem de yapı kendi baĢına insa ile olan iliĢkileri doğrultusunda sistematik bir 

biçimde incelenmelidir. Çünkü fiziksel çevrede  varlığını sürdüren yapı ,ancak bu 

Ģekilde ele alınırsa, insanoğlu için, mimarlık pratiğinin etik hedeflerini sağlayacak, 

insan için en uygun ve iyi yaĢam ve eylem alanlarına hizmet ederken, onun 

toplumsal etkileĢimive kültürel edimini tetikleyecektir. 

Bu incelemeler doğrultusunda mimarlık meslek pratiğinde dikkate alınması gereken 

ürüne bağlı etik değer ve sorumluluklar Çizelge 4.10‟da ifade edilmiĢtir. 
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Çizelge 4.10 : Mimarlık Meslek Pratiğinde Ürüne Bağlı Etik Değer ve 

                                    Sorumluluklar  

ÜRÜNE BAĞLI ETiK DEĞER VE SORUMLULUKLAR 
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5.  MĠMARLIK MESLEK PRATĠĞĠNDE ETĠK DEĞER VE 

SORUMLULUKLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠÇĠN BĠR YÖNTEM 

ÖNERĠSĠ 

Mimarın eyleme dayalı ve ürüne dayalı etik değer ve sorumluluklarını araĢtırdıktan 

sonra sonra bunların bütünsel bir Ģekilde ele alınması mimarlığın gerek kavramsal 

gerekse pratik anlamda etik bütünselliğinin sağlaması için gereklidir. Bu anlamda 

mimar eylemlerini ve ürünlerini etik değer ve sorumluluklarla desteklenmiĢ bir bilinç 

ile gerçekleĢtirmelidir. Bunun için, mimarlık meslek pratiğindeki tüm katılımcıların 

ve özellikle mimarın gerek eylemlerini gerekse ürünlerini etik açıdan 

sorgulayacabileceği karĢılaĢtırabileceği ve değerlendirebileceği araçların varlığı 

gereklidir. Bu bölümün amacı bu eylem ve ürünlerin etik gerekliliklerinin 

değerlendirebileceği araçları ortaya koymaktır. Bu sunulacak Ģablonlar ile yapı 

üretim süreci ile kullanım sürecindeki katılımcıların eyleme ve ürüne bağlı etik 

çakıĢmalarının en çok ortaya çıktığı durumların ve konuların araĢtırılması 

hedeflenmektedir. Böylelikle mimarlık meslek pratiğinde, gerek eylemsel anlamda  

gerekse ürünsel anlamda mimar ile hangi katılımcıların aralarında etik iliĢkilerin 

ortaya çıktığı tespit edilecek ve iliĢkilerin geliĢtirilebilmesi ve hatta olası çıkar 

çatıĢmalarının önlenebilmesi için gerekli dikkat çekilmiĢ olacaktır. Bununla birlikte 

bu etik konuların ortaya çıktığı bu iliĢkiler aynı zamanda meslek pratiğindeki 

problemli yerleri de iĢaret edecek ve belki bu konudaki yasal ve kurumsal 

düzenlemeler oluĢmasına da etki edecektir. Bu doğrultuda iki aĢamalı bir yöntem 

izlenecek olup ilk aĢama tespit ikinci aĢama değerlendirilme olarak nitelendirilebilir.  

Ġlk aĢamada, Pultar‟ın yaklaĢımından yola çıkalacak ve önceki bölümlerdeki 

analizler doğrultusunda ulaĢılan eyleme ve ürüne dayalı etik değer, sorumluluklar ile 

ilgili konu baĢlıkları, katılımcılar ile iliĢkilendirilecektir. Ġkinci, aĢamada ise, bu 

katılımcıların birbirleri ile ortak etik değer, sorumluluk konu baĢlıklarının 

görülebileceği değerlendirme Ģablonları önerilecektir. Hem tüm meslek pratiği 

boyunca hem de proje veya süreçlere bağlı kullanılabileceği varsayılan bu iki aĢamalı 

bu yöntem önerisinin, gerek ilk aĢamada ortaya koyulan konuları gerekse ikinci 
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aĢamadaki  katılımcı ve iliĢkileri açısından katılımcı, meslek pratikler, proje ve 

süreçlere bağlı olarak değiĢtirilip geliĢtirilebiliceği de unutulmamalıdır. 

Bu doğrultuda, eylem baĢlığı altında yapılacak ilk değerlendirme için, birinnci 

aĢamada, öncelikle mimarın mimarlık pratiğindeki diğer katılımcılar ile ortak eyleme 

bağlı etik değer ve sorumluluk ilgi alanları irdelenecektir. Bunun için mimarlık 

pratiğindeki katılımcıların, daha önceki bölümlerde ortaya koyulan eyleme dayalı 

etik değer ve sorumluluk baĢlıkları ile ilgileri incelenecektir. AĢağıdaki tabloda bir 

(1) konu baĢlığının katılımcının değer ve sorumluluk alanında olduğunu, sıfır (0) ise 

olmadıığını göstermektedir.  

Çizelge 5.1 Mimarlık Meslek Pratiğinde Katılımcıların Eyleme Bağlı Etik Değer ve 

                     Sorumluluk Alanları 
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Mimarlar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Diğ. Disiplinler  

(Mühendisler vs.) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

Belediyeler 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

Kural Koyucular 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

Üniversite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

ĠĢveren 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Yüklenici 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

ĠĢçi 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

Malzeme Üretici 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

Yapı Denetim  1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 

Meslek Örgüt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sigorta Kurul. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

Finans Kurul. 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

ĠĢletmeci 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

Kullanıcı 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

STK 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

Meskeli Platform 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

Toplum 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

Bu inceleme doğrultusunda herhangi bir  katılımcının eyleme bağlı etik değer ve 

sorumluluk kümesinin hangi baĢlıkları içerdiği tespit edilmektedir. Bu incelemenin 

ikinci aĢamasında, mimar hariç diğer katılımcıların mimar ile ortak olan değer 

kümeleri ortaya koyulmaktadır (ġekil 5.1). Bu doğrultuda mimar eyleme bağlı etik 

değer ve sorumluluklarını gerçekleĢtirirken hangi baĢlıkların hangi taraflar ile iliĢkili 

olduğunu gözlemleyebilecek, bununla birlikte, herhangi bir taraf  ile olan 

iliĢkilerinde gündeme gelebilecek anahtar (etik)  konuları tespit  ederek profesyonel 

ve bireysel iliĢkilerini, faaliyetlerini bu tespitlerden faydalanarak 
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yönlendirebilecektir. Sonuçta dikkate alınan taraf ve dolayısıyla  ilgi alanı ile doğru 

orantılı olarak mimarın meslek pratiğinde  hizmet edeceği çerçeve de geniĢleyecektir. 

ġekil 5.1 Mimarlık Meslek Pratiğinde Etik Değer Ve Sorumluluklar Değerlendirilme 

               ġablonu 1 (Mimarın Diğer Katılımcılarla Eyleme Bağlı Ortak Etik Değer ve   

              Sorumlulukları) 
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Yapılacak ikincil değerlendirme ise mimarın meslek pratiğindeki diğer katılımcılar 

ile ortak ürüne bağlı etik değer ve sorumluluk alanları ile ilgilidir. Bunun için 

eylemsel incelemede yapıldığı gibi, katılımcıların daha önceki bölümlerde tespit 

edilen ürüne bağlı etik değer ve sorumluluk alanlarına olan ilgi düzeyleri 

belirlenecektir. AĢağıdaki çizelgede (Çizelge 5.2) bir (1) belirtilen baĢlığın 

katılımcının değer ve sorumluluk alanında olduğunu, sıfır(0) ise olmadığını ifade 

etmektedir.  

Çizelge 5.2 Mimarlık Meslek Pratiğinde Katılımcıların Ürüne Bağlı Etik Değer 

                         ve Sorumluluk Alanları 

  

  

 

YAPISAL DEĞER VE SORUMLULUKLAR ÇEVRESEL DEĞER VE 

SORUMLULUKLAR 

MESLEKĠ DEĞER VE 

SORUMLULUKLAR 

ÜRÜNE BAĞLI 

ETĠK KONU 
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KATILIMCI 

ĠLGĠ ALANLAR 

ĠLĠġKĠSĠ       ĠĢ
le

v
se

ll
ik

 

S
ağ

la
m

lı
k

 

D
ay

an
ık

lı
lı

k
 

Y
ap

ıl
ab

il
ir

li
k

 

E
ri

Ģi
le

b
il

ir
li

k
 

G
ü

v
en

li
k
 

Y
as

al
lı

k
 

E
k

o
n

o
m

ik
li

k
 

U
la

Ģı
la

b
il

ir
li

k
 

T
ar

ih
i 

K
ü

lt
ü

re
l 

u
y

u
m

 

Ç
ev

re
se

l 
U

y
u

m
 

T
o

p
lu

m
sa

l 
U

y
u

m
 

S
ü

rd
ü

rü
le

b
il

ir
li

k
 

E
st

et
ik

 

Ö
zg

ü
n

lü
k
 

Ġn
o

v
as

y
o

n
(Y

en
il

ik
) 

S
im

g
es

el
li

k
 

Mimarlar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Diğer Disiplinler  

(Mühendisler vs.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

Belediyeler 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

Kural Koyucular 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

Üniversite 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ĠĢveren 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

Yüklenici 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĠĢçi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malzeme Üretici 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

Yapı Denetim  0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meslek Örgüt 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sigorta Kurul. 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finans Kurul. 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĠĢletmeci 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

Kullanıcı 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

STK 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Meskeli Platform 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Toplum 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
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Bu inceleme doğrultusunda herhangi bir  katılımcının ürüne bağlı etik değer ve 

sorumluluk kümesinin hangi baĢlıkları içerdiği tespit edilmektedir. Bu incelemenin 

ardından mimar hariç diğer katılımcıların mimar ile ortak olan ürüne bağlı değer 

kümeleri ortaya koyulmaktadır (ġekil 5.2) . Bu doğrultuda mimar gerçekleĢtireceği 

yapıda, hangi katılımcıların hangi değer baĢlıkları ile ilgilendiği görerek, her 

katılımcının farklı değer kümesinin gerektirdiği ihtiyaçları göz önünde bulundurma 

fırsatı bulacaktır. Böylelikle mimar, yapı ile iliĢkili her tip taraf ve unsurun olası ilgi 

alanlarını gözden geçirerek projesini yürütecektir. Aynı zamanda katılımcıların proje 

ile olan ilgi düzeylerine bağlı olarak, dikkate alınması gereken değer ile 

sorumluluklar ve buna bağlı yapsal ihtiyaçlar da dengelenebilecektir.  Bu doğrultuda 

sonuçlandırılacak  yapı en genel iyiye hizmet etme amacına ulaĢacaktır.  
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ġekil 5.2 Mimarlık Meslek Pratiğinde Etik Değer Ve Sorumluluk Değerlendirilme 

                 ġablonu 2 (Mimarın Diğer Katılımcılarla Ürüne  Bağlı Ortak Etik Değer   

                 ve Sorumlulukları) 
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Gerek eyleme bağlı gerekse ürüne bağlı etik değer ve sorumluluklar üzerinden 

oluĢturulan “mimarlık meslek pratiğinde etik değer ve sorumluluk değerlendirilme 

Ģablonu” olarak da tanımlanabilecek tablolarda, öncelikli özne mimar olarak baz 

alındığundan mimarların diğer katıımcılar ile ortak etik konu baĢlıkları ifade 

edilmiĢtir. Ancak görüldüğü gibi, bu tablo ile birlikte, yapı sektöründeki diğer 

katılımcıların da birbirleri ile ortak etik değer ve sorumluluk alanlarını tespit 

edilebileceği bir altlık da sunulmaktadır. Katılımcılar bu tablodan faydalanarak 

projelerinin özelliklerine göre, yapı üretim süreçlerinde ortaya çıkabilecek anahtar 

konuları teĢhis edebilecek ve buna göre çalıĢma  stratejilerini belirleyebileceklerdir. 

Sonuç olarak bu tablolar baĢta mimar olmak üzere yapı üretimindeki tüm 

katılımcıların meslek pratiklerine, projelere göre farklılık gösterebilecek süreçlerde 

kendi değerlendirmelerini doğrultusunda meslek pratiğindeki eylem ve ürünlerinde 

dikkate almaları gereken etik konuları, değerleri ve sorumlulukları ortaya koymaları 

için yardımcı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
93 

 

6.  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Mimarlık mesleği bireysel ve toplumsal anlamda tanımlanmıĢ belirli mekansal 

problem veya ihtiyaçların giderilmesi için fiziksel ve estetik çözümlerin 

gerçekleĢmesini sağlayan bir pratiktir. Bu çözümlerin ortaya koyulabilmesi için 

gerçekleĢtirdiği fiziksel temsillerde teknik ve bilimden yararlandığı gibi insaoğluna 

her anlamda daha iyi ve güzel bir çevre yaratabilmek için güzel sanatlardan da  

faydalanmaktadır. Bu anlamda, insanoğlu için bir problemin veya bir ihtiyacın 

olabilecek en iyi ve en güzel bir biçimde giderilmesi amacından yola çıkmıĢtır ve ilk 

olarak bu nedenden ötürü sanat ve bilim olmanın yanında aynı zamanda etik bir 

nitelik de taĢımaktadır.  Buunla birlikte günümüzde bu ihtiyaçların giderilmesi için 

yaĢanan süreçler, bu süreçlerde ortaya koyulan eylemler ve ürünler; çok çeĢitli 

katılımcılar ve iliĢkiler ile etkileĢimli hale gelmiĢtir. Yapı üretim süreçlerindeki 

teknolojilerin, uzmanlık alanlarının, taraflarının ve  yapının etki alanı içinde olan tüm 

katılımcı ve unsurlar ile, bunların değer ve sorumlulukların nitel ve nicel artıĢı bu 

karmaĢık iliĢki ağının baĢlıca sebepleridir. Bu nedenle meslek pratiğinin ortaya 

koyulabilmesinde, sadece önceden tanımlanmıĢ teknik ve estetik gereksinimleri 

yerine getirmek, katılımcıların ve bu doğrultuda ihtiyaçların birbirleri ile farklı 

iliĢkiler içinde olduğu bu dinamik süreçte, fazlasıyla statik bir tavır olarak kalacaktır. 

Artık meslek pratiğinin baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesinin ve mimarlığın 

insanoğluna; en genel iyiye; en iyi, en eĢit ve en güzel bir biçimde hizmet 

sunabilmesi için tüm katılımcıların yapı üretim süreçlerindeki etik değer ve 

sorumluluk alanlarının tanımlanabilmesi ve ortaya koyulacak her türlü ürün ve 

eylemde bu değer ve sorumlulukların olabildiğince gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir.  

ĠĢte bu çalıĢma, mimarlık meslek pratiğinin etik ile iliĢkisinden yola çıkarak 

günümüz mimarlık meslek pratiğinin geliĢmiĢ ve çoğulcu yapısında, baĢta mimar 

olmak üzere tüm taraf ve katılımcıların gerek bireysel olarak mesleği icra ederlerken 

gerekse birbirleri ile olan iliĢkilerinde etik değer ve sorumlulukların incelenmesi 

ihtiyacından doğmuĢtur. Bu ihtiyaç doğrultusunda, mimarlık meslek pratiğinde etik 

değer ve sorumluluk kavramlarının, teoride ve pratikteki örnekleri ile sistemli bir 
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Ģekilde ortaya koylması ve böylelikle tüm katılımcılarda etik bir bilinç düzeyi 

oluĢturulması hedeflenmiĢtir. Bu bilinç doğrultusunda da, meslek pratiğindeki tüm 

katılımcıların etik değer ve sorumluluk alanlarını araĢtırabileceği, tanımlayabilceği 

bir rehber Ģablon mimar öznesinden yola çıkarak, oluĢturumaya çalıĢılmıĢtır. 

Bu doğrultuda, araĢtırma kapsamında, öncelikle etik ve mimarık pratiği kavramları 

ayrı ayrı ele alınmıĢ daha sonra ikisi arasındaki kavramsal benzerlikler ve ortak 

noktalar tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu doğrultuda mimarlık pratiği kavramının etik 

kaygılar taĢıdığı tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla mimarlık eyleminin öznesi olan 

mimarın pratiğini gerçekleĢtirirken bu etik özün bilincinde olması gerekliliği 

doğrultusunda meslek pratiğini icra ederken otaya koyması gereken etik değer ve 

sorumluluklar irdelenmiĢtir. Bu irdeleme sonucunda, mimarlığın hizmet ve üretim 

sektörleri ile iliĢkisinden yola çıkarak mimarın hem eylemsel hem de ürüne bağlı etik 

değer ve sorumlulukları olması gerektiği ortaya konmuĢtur. 

Mimarlık meslek pratiğinde eyleme bağı etik değer ve sorumluluklar anlamında, etik 

standartların ve gerekliliklerin, uluslararası ve  ulusal anlamda mesleki kurum ve 

kuruluĢlarca ortaya koyulmuĢ olduğu tespit edilmiĢ ve bu kurallar karĢılaĢtırılarak  

incelenmiĢtir. 

Mimarlık meslek pratiğinde  ürüne bağı etik değer ve sorumluluklar anlamında ise bu 

konudaki akademik çalıĢmalar göz önünde bulundurularak, mimarlık alanında değer 

ve değerlendirme kavramları ve mimarlığın ürünü olan yapıda değer kavramı 

incelenmiĢtir. 

Son aĢamada ise tüm bu eylemsel ve ürüne bağlı etik değer ve sorumluluklar ile ilgili 

mevcut çalıĢma ve incelemelerin analizi doğrultusunda, eylemsel ve ürünsel anlamda 

etik değer ve sorumluluk baĢlıkları tanımlanmıĢ ve mimardan yola çıkarak farklı 

katılımcıların da kullanabileceği, “mimarlık meslek pratiğinde etik değer ve 

sorumluluklar değerlendime Ģablonu” ortaya koyulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Bu çalıĢma, mimarın meslek pratiğinde uygulaması gerek etik değer ve 

sorunlulukları ortaya koyarken, bunu mesleğin etik derinliği  ile temellendirerek 

pratik ve teorik anlamdaki, bilimsel ve akademik araĢtırmalar ve mesleki 

düzenlemeler ile desteklemeye çalıĢmıĢtır. Dolayısıyla mimarın meslek pratiğini icra 

ederken, etik anlamda daha üst bir bilinç ve  derinlik ile faaliyetlerini sürdürmesi için 

bilimsel bir altlık oluĢturulması amaçlanmıĢtır. Meslek pratiğini icra eden tüm 
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mimarlar için bundan sonra yapılması gereken; mimarlığın etik alanındaki 

bilinçlerini geliĢtirecek araĢtırma ve incelemelerine önem vererek destek olmak ve 

etik değerlendirmeleri meslek yaĢam boyunca sürdürmektir. 
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EK A 

 

Mimarlık Pratiği Ġçin Tavsiye Edilen Uluslararası Profesyonellik Standartları 

Konusunda UIA Mutabakat Metni Çeviri: Aykut Ülkütekin, Arif Şentek 

Redaksiyon: Tuğçe Selin Tağmat  

 

SunuĢ UIA Konseyi, Meslek Pratiği Komisyonu‟nu 1994 yılında kurdu ve 

programını onayladı. Komisyon tarafından 1993-1996 arasındaki üç yıllık dönemde 

yürütülen yaklaĢık 25 aylık yoğun bir çalıĢmanın ardından, Mimarlık Pratiği Ġçin 

Tavsiye Edilen Uluslararası Profesyonellik Standartları Konusunda UIA Mutabakat 

Metni Önerisi‟nin ilk baskısı, 1996 yılı Temmuz ayında Ġspanya‟nın Barselona 

kentinde toplanan UIA Genel Kurulu‟nda oy birliği ile benimsendi. UIA Genel 

Kurulu‟nun bu kararı ile Mutabakat Metni, UIA‟nın ve UIA Meslek Pratiği 

Komisyonu‟nun süregiden çalıĢmalarına yön verecek politika önerileri olarak 

belirlenmiĢ oldu. Mutabakat Metni‟nin ilk Ģekli bütün UIA üye kesimlerine yollandı 

ve bu kesimlerden metnin 1999 yılında Beijing/Çin‟de yapılacak 21. UIA Genel 

Kurulu‟na kadar daha da geliĢtirilmesi için iĢbirliği yapmaları ve katkı koymaları 

istendi. Meslek Pratiği Komisyonu‟nun 1997-1999 yıllarını kapsayan programı 

ağırlıklı olarak Mutabakat Metni ve bu metnin politikaları hakkında Konsey 

üyelerinden, UIA üye kesimlerinden ve komisyon üyelerinden gelen görüĢ ve 

önerilerin cevaplandırılmasından oluĢtu. Mutabakat Metni‟nin ilk Ģeklinde, bu 

görüĢlerin ve Mutabakat Metni‟nin politika çerçevesini kurmayı amaçlayan Kılavuz 

Metinler üzerinde komisyonda yapılan görüĢmelerin ıĢığında belirli değiĢiklikler 

yapıldı. Mutabakat Metni ve Kılavuz Metinler her UIA üye kesiminin özerkliğini 

tanımakta, eĢitlik ilkeleri çerçevesinde belirli bir esneklik sağlamakta ve herhangi bir 

UIA üye kesiminin kendi yerel koĢullarını yansıtan eklemelerin yapılabilmesine 

olanak verecek bir Ģekilde yapılandırılmaktadır. Mutabakat Metni‟nin amacı, çatıĢan 

çıkarlar arasında müzakere yoluyla birtakım anlaĢmalara varılarak belirlenmiĢ 

zorunlu standartlar getirmek değildir. Mutabakat Metni, aslında, uluslararası 

mimarlar topluluğunun kamuoyunun çıkarlarına en iyi hizmet edecek standartları ve 

uygulamaları tarafsız bir Ģekilde belirlemek üzere yürüttüğü ortak bir giriĢimin 

ürünüdür. Mutabakat Metni ve Kılavuzlar mimarlık mesleğinin en iyi Ģekilde 

uygulanabilmesi için kabul edilecek usulleri ve mesleğin ulaĢmayı hedeflediği 

standartları tanımlamayı amaçlamaktadır. Bunlar geliĢtirilebilir dokümanlar olup, 

görüĢ ve deneyimlerin ağırlığı yönünde sürekli olarak gözden geçirilip değiĢikliğe 

uğrayacaktır. UIA üye kesimlerinin özerkliklerine saygı gösterilmekle birlikte, bu 

kesimlerin Mutabakat Metni ve Kılavuzlar‟ı tanıtmaları, kabul etmeleri ve uygun 

olduğu taktirde, mevcut usul ve yasalarda bu doğrultularda değiĢiklikler yapılması 

yönünde çalıĢmaları istenmekte ve teĢvik edilmektedir. Mutabakat Metni ve 

Kılavuzlar‟ın, mimarlık hizmetlerine iliĢkin karĢılıklı tanıma müzakerelerine giren 

hükümetler, müzakereleri yürüten kurum ve kuruluĢlar ya da diğer kurum ve 

kuruluĢlar için pratik bir rehber iĢlevi görmesi amaçlanmaktadır. Mutabakat Metni ve 

Kılavuz Metinler, tarafların tanıma anlaĢmalarını müzakere etmelerini 

kolaylaĢtıracaktır. Tanımanın sağlanmasında bugüne kadar en çok izlenen yol, 
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GATS‟ın VII. maddesinde de izin verilebileceğine dair hüküm getirilen, ikili 

anlaĢmalar olmuĢtur. Eğitim ve sınav standartlarında, istenen mesleki deneyim 

koĢullarında, yasa ve yönetmeliklerin etkileri ve benzer konularda ülkeler arasında 

farklılıklar vardır ve bunlar bir bütün olarak karĢılıklı tanımanın çok taraflı olarak 

uygulanmasını son derece güçleĢtirmektedir. Ġkili müzakereler, iki belirli ülkeye 

iliĢkin temel konular üzerinde yoğunlaĢmayı 

kolaylaĢtıracaktır. Ancak, ikili anlaĢmalar olumlu bir Ģekilde sonuçlandıktan sonra 

karĢılıklı tanımayı daha geniĢ ölçüde yaygınlaĢtıracak olan diğer anlaĢmalar da bunu 

izlemelidir. Mutabakat Metni “Profesyonelliğin Ġlkeleri”ni tanımlayarak baĢlamakta 

ve bunu bir dizi politika konusu izlemektedir. Her politika konusu, konuya iliĢkin 

politikanın tanımı ile açılmakta, ardından ön bilgiler ve politikanın kendisi 

gelmektedir. Mutabakat Metni, 1999 yılı Haziran ayında Çin‟de, Beijing kentinde 

toplanan 21. UIA Genel Kurulu‟nda oy birliği ile benimsenmiĢtir. Bu kararın metni, 

Ek A olarak, ekte verilmektedir.  

 

PROFESYONELLĠĞĠN ĠLKELERĠ Mimarlık mesleğinin üyeleri kendilerini 

profesyonellik, dürüstlük ve yetkinlik ilkelerine adayarak, toplumlarının ve 

kültürlerinin yapılı çevreleri ve refahlarının sürdürülebilir geliĢimi için gerekli eĢsiz 

beceri ve yetenekler sunan kiĢilerdir. Meslek ilkeleri bir yandan yasalarla diğer 

yandan da mesleki davranıĢı tanımlayan düzenlemeler ve ahlak kurallarıyla 

belirlenir.  

 

Uzmanlık: Mimarlar, eğitim, lisans ve lisansüstü düzeyde staj ve deneyim yoluyla 

geliĢen sistematik bir bilgi, yetenek ve kuramlar bütününe sahiptir. Mimarlığa iliĢkin 

eğitim, staj ve sınav süreçleri, mesleki hizmet almak için bir mimara iĢ verilmesi 

durumunda, kamuoyunda o mimarın, beklenen hizmetleri uygun bir Ģekilde 

sağlamasına olanak verecek, kabul edilir standartlara uyduğu yönünde bir güven 

duygusu yaratacak Ģekilde yapılandırılmaktadır. Ayrıca, mimarlık meslek 

örgütlerinin pek çoğunun ve UIA‟nın üyeleri, mimarlık sanat ve bilimine iliĢkin 

bilgilerini koruyup geliĢtirmek, mimarlık mesleğinin bir bütün olarak kazandığı 

birikime saygı duymak ve geliĢmesine katkıda bulunmakla yükümlüdür.  

 

Özerklik: Mimarlar, müĢterilerine ve/veya kullanıcılara tarafsız uzman görüĢü 

sunarlar. Mimarların görevi, mimarlık sanatı ve bilimi yolunda, bilgiye dayanan ve 

yozlaĢmamıĢ mesleki değerlendirmelerin, baĢka her türlü amaca baskın olması 

gerektiği idealini yaĢatmaktır. Mimarlar ayrıca mesleğe iliĢkin iĢlerini düzenleyen 

yasaların özüne ve kapsamına sahip çıkmak ve mesleki faaliyetlerinin toplumsal ve 

çevresel etkilerini dikkatle göz önünde bulundurmakla da görevlidir.  

 

ĠĢe Bağlılık: Mimarlar, iĢverenler ve toplum adına yaptıkları iĢlere kendi çıkarlarını 

gözetmeyen bir bağlılıkla yaklaĢırlar. Mesleğin üyeleri iĢverenlere yetkin ve 

profesyonelce hizmet vermek ve onlar adına önyargılardan arınmıĢ, tarafsız kararlar 

vermekle yükümlüdür.  

 

Denetime Açıklık: Mimarlar, iĢverenlere bağımsız ve gerekiyorsa eleĢtirel görüĢ 

vermeleri konusundaki ve yaptıkları iĢlerin toplum ve çevre üzerindeki etkilerine 

iliĢkin sorumluluklarının farkında olmalıdırlar. Mimarlar belirli mesleki hizmetleri 

ancak o iĢin gerektirdiği özel teknik alanda danıĢman olarak iĢbirliği yapacakları 

kiĢilerle birlikte yeterli eğitim, staj ve/veya deneyime sahip oldukları takdirde 

üstlenirler. UIA, ulusal kesimlerinin ve Meslek Pratiği Komisyonu'nun programları 
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aracılığıyla kamu sağlığı, güvenliği, refahı ve kültürü için profesyonelliğin ilkelerini 

oluĢturmayı ve profesyonellik standartlarını geliĢtirmeyi amaçlamakta ve 

profesyonellik ve yetkinlik standartlarının karĢılıklı olarak tanınmasının kamu 

yararına olduğu kadar, mesleğin saygınlığının sürdürülebilmesi için de gerekli 

olduğu görüĢünü desteklemektedir. UIA'nın ilke ve standartları, mimarların 

mesleklerinin temel gereklerini yerine getirebilmeleri için kapsamlı bir Ģekilde 

eğitilmelerini ve uygulamalı olarak yetiĢtirilmelerini amaçlamaktadır. Bu standartlar 

farklı ulusal eğitim geleneklerini kabul etmekte ve bu nedenle de eĢdeğerlik 

faktörlerini dikkate almaktadır. 

 

POLĠTĠKA KONULARI 

 

 Mimarlık Meslek Pratiği Tanım: Mimarlık meslek pratiği, kent planlamasıyla ilgili 

olan ve yapı veya yapı gruplarının tasarlanması, inĢası, geniĢletilmesi, korunması, 

yenilenmesi ve onarılması için gereken mesleki hizmetlerin sunulmasını 

içermektedir. Bu mesleki hizmetler, planlama, ve arazi kullanımı planlaması, kentsel 

tasarım, avan projelerin, tasarımların, çizimlerin, maketlerin, Ģartnamelerin ve teknik 

belgelerin hazırlanması, gerekli yerlerde diğer meslek adamları (danıĢman 

mühendisler, kent plancıları, peyzaj mimarları ve diğer uzman danıĢmanlar) 

tarafından hazırlanan teknik çalıĢmalar arasında eĢgüdümün sağlanması, yapı 

ekonomisi, sözleĢme yönetimi, inĢaatın izlenmesi (bazı ülkelerde "denetim" olarak 

tanımlanmaktadır) ve proje yönetimini içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Ön 

Bilgi: Mimarlar kendi sanat ve bilimlerini eski çağlardan beri uygulamaktadır. 

Mesleğin bugün tanıdığımız Ģekli çok büyük geliĢmeler ve değiĢim göstermiĢtir. 

Mimarın iĢi içerik açısından daha zorlayıcı hale gelirken gerek müĢterilerin talepleri 

gerekse teknolojik ilerleme daha karmaĢıklaĢmıĢ, toplumsal ve ekolojik 

zorunluluklar daha baskın hale gelmiĢtir. Bu değiĢimler, tasarım ve yapım sürecinde 

yer alan pek çok kesimde gerek verilen hizmetler gerekse de bu kesimler arasındaki 

iĢbirliği açısından değiĢiklikler getirmiĢtir. Politika: Mimarlık meslek pratiğine 

iliĢkin yukarıdaki tanım, UIA uluslararası standartlarının geliĢtirilme sürecinde 

kullanılmak üzere kabul edilmelidir.  

 

Mimar Tanım "Mimar" sıfatı, genellikle yasalar veya geleneklerle, mesleki ve 

akademik açıdan yetkinliğe sahip ve genel olarak mesleğini uyguladığı ülke içinde 

kayıtlı/lisanslı/sertifikalı olan ve toplumun yaĢam ortamının mekânsal, biçimsel ve 

tarihsel içerik açısından adil ve sürdürülebilir bir Ģekilde geliĢtirilmesi, refaha 

ulaĢması ve kültürel ifadesini bulmasını savunmaktan sorumlu kiĢilere özgü bir 

tanımlamadır. Ön Bilgi Mimarlar, arazi geliĢimi ve yapılarla ilgili olarak çalıĢan 

kamusal ve özel sektörlerin, ve aynı zamanda, yapılı çevrenin toplumsal ihtiyaçları 

karĢılayacak Ģekilde projelendirilmesi, korunması, tasarlanması, inĢa edilmesi, 

donatılması, mali olarak desteklenmesi, yasalarla düzenlenmesi ve iĢletilmesi 

konusundaki etkinlikler bütününü içeren inĢaat ekonomik sektörünün bir parçasıdır. 

Mimarlar çok çeĢitli durumlarda ve örgütlenme yapıları içinde çalıĢır. Örneğin, kendi 

baĢlarına çalıĢabilecekleri gibi, kamu veya özel büroların elemanı olarak da 

çalıĢabilirler. Politika UIA, "mimar"a iliĢkin yukarıdaki tanımı, UIA uluslararası 

standartlarını geliĢtirme sürecinde kullanmak üzere kabul etmektedir. 

 

Bir Mimarda Aranan Temel KoĢullar Tanım Yukarıdaki tanım bağlamında, mimar 

olarak kayıt yaptırabilmek/lisans/sertifika alabilmek ve bir meslek adamı olarak 

mimarlık yapabilecek yetkinliğe sahip sayılabilmek için gerekli temel koĢullar, 
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geçerliliği kabul edilmiĢ bir eğitim, staj ve deneyim süreciyle elde edilmiĢ, aĢağıda 

sıralanan varlığı kanıtlanabilir bilgi, beceri ve yeteneklerdir. Ön Bilgi 1985 yılı 

Ağustos ayında ilk kez bir grup ülke, bir mimarın sahip olması gereken temel bilgi ve 

yetenekleri tanımlamak üzere biraraya geldi. (AB Komisyonu tarafından hazırlanan 

85/384/EEC nolu Mimarlar Direktifi‟nden alınmıĢtır.) Bu bilgi ve beceriler aĢağıdaki 

noktaları içermektedir: • Gerek estetik gerekse teknik gereksinmeleri karĢılayan ve 

çevresel açıdan sürdürülebilir olmayı amaçlayan mimari tasarımlar yapabilme 

yeteneğine sahip olmak; • Mimarlık ve ilgili sanat dalları, teknolojiler ve beĢeri 

bilimlerin tarihleri ve kuramları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak; • Mimari 

tasarımın kalitesi açısından belirleyici olması açısından, güzel sanatlar konusunda 

bilgili olmak; • Kentsel tasarım, planlama ve planlama sürecinin gerektirdiği 

beceriler konusunda yeterli bilgiye sahip olmak; • Ġnsanlarla yapılar ve yapılarla 

çevreleri arasındaki iliĢkileri anlayabilmek; yapıları ve yapılar arasındaki mekânları, 

insan gereksinimleri ve ölçüleriyle iliĢkilendirme gereğini kavramıĢ olmak; • 

Çevresel açıdan sürdürülebilir tasarımların elde edilme yöntemleri hakkında yeterli 

bilgiye sahip olmak; • Mimarlık mesleği ve mimarın toplumdaki yerini 

kavrayabilmek ve bunlara, özellikle toplumsal faktörleri göz önüne alan proje 

Ģartnameleri hazırlanmasında iĢlerlik kazandırabilmek; • Bir tasarım proje Ģartnamesi 

ve ihtiyaç programı için gerekli araĢtırma ve hazırlama yöntemlerini kavramıĢ 

olmak; • Yapı tasarımıyla bağlantılı olarak strüktür tasarımı, inĢaat ve mühendislik 

sorunlarını kavramıĢ olmak; • Ġç mekânlarda konfor koĢulları yaratabilmek ve iklim 

koĢullarına karĢı koruyabilmek için, yapıların fiziksel sorunları ve teknolojileri ile 

iĢlevleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak; • Yapıları kullanacak olanların 

taleplerini, maliyet faktörleri ve imar kurallarının koyduğu sınırlar çerçevesinde 

karĢılayabilmek için gerekli tasarım becerilerine sahip olmak; • Tasarım kavramlarını 

yapılara dönüĢtürmek, planları genel planlarla bütünleĢtirmek için gerekli olan 

üretim, örgütlenme, yasal düzenleme ve iĢlemler konusunda yeterli bilgiye sahip 

olmak; • Proje finansmanı, proje yönetimi ve maliyet kontrolü konularında yeterli 

bilgiye sahip olmak. Politika UIA yukarıda tanımlanan temel koĢulları UIA 

uluslararası standartlarının geliĢtirilmesinde asgari düzey olarak kabul etmeli ve bu 

koĢullara mimarlık müfredatlarında yeterli ağırlığın verilmesini sağlamaya 

çalıĢmalıdır. UIA aynı zamanda bu temel koĢulların sürekli olarak gözden 

geçirilmesini ve böylelikle gerek mimarlık mesleği gerekse toplum geliĢirken 

bunların geçerliliklerini korumasını gözetecektir. 

 

 Eğitim Tanım Mimarlık eğitimi, bütün mezunların, hem teknik gereksinimler ve 

sistemler, hem de sağlık, güvenlik ve ekolojik denge faktörlerini içerecek Ģekilde 

mimari tasarım konusunda bilgi ve yetenek sahibi olmalarını; mimarlığın kültürel, 

entelektüel, tarihsel, toplumsal, ekonomik ve çevresel 

içeriğini anlayabilmelerini; ve mimarın toplum içinde geliĢmiĢ, analitik ve yaratıcı 

düĢünce gerektiren rolü ve sorumluluğunu tam olarak kavramıĢ olmalarını 

sağlamalıdır. Ön Bilgi Mimarlık eğitimi, tarih boyunca yarı-zamanlı programlar ve iĢ 

deneyimi gibi oldukça çeĢitli biçimlerde ortaya çıkmıĢ olsa da, pek çok ülkede 

geleneksel olarak bir üniversitede 4-6 yıllık tam zamanlı akademik eğitim (bazı 

ülkelerde ardından belirli bir pratik deneyim/stajyerlik süresi) öngörmektedir. 

Politika UIA, UIA/UNESCO Mimarlık Eğitimi ġartı uyarınca, mimarların eğitim 

süresinin (pratik deneyim/yetiĢme/stajyerlik dıĢında) 5 yıldan daha kısa süreli 

olmamasını, eĢitlik ilkesi bağlamında belirli bir esneklik sağlansa ve pedagojik 

yaklaĢımlarda ve yerel koĢullara cevap vermede belirli farklılıklar olsa da, esas 

olarak akreditasyon/onay/tanınma kazanmıĢ bir üniversitede ve akredite 
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edilmiĢ/onaylanmıĢ/tanınmıĢ bir mimarlık programı içinde tam zamanlı olarak 

verilmesini savunmalıdır.  

 

Akreditasyon/Onay/Tanıma Tanım Bu, belirli bir eğitim programının saptanmıĢ bir 

baĢarı standardına uyduğunun onaylanması sürecidir. Amaç, uygun bir eğitim 

temelinin sürekli kılınması ve daha da iyileĢtirilmesinin güvence altına alınmasıdır. 

Ön Bilgi Bağımsız bir kuruluĢ tarafından yapılacak akreditasyon/onay/tanımaya 

iliĢkin onaylanmıĢ ölçüt ve prosedürler iyi bir Ģekilde bütünleĢmiĢ ve eĢgüdümü 

sağlanmıĢ mimarlık eğitimi programlarının geliĢtirilmesine yardımcı olmaktadır. 

Deneyimler, bazı ülkelerde kurum içinde yapılan kalite denetimlerine ek olarak, 

kurum dıĢından düzenli olarak yapılan izlemelerle, standartların teĢvik edildiğini ve 

aralarında uyum sağlanmasına gidildiğini göstermektedir. Politika Eğitim 

programları üniversite dıĢındaki yetkili bir bağımsız kuruluĢ tarafından makul 

sürelerle (genellikle en fazla beĢ yıl) akredite edilmeli/onaylanmalı/tanınmalıdır ve 

UIA, ilgili ulusal yüksek eğitim kurumlarıyla birlikte ve mesleğin ilkeli uygulanması 

üzerine kurulu prosedürlerle, bir mimarın mesleki eğitiminin içeriğine iliĢkin, 

akademik olarak yapılandırılmıĢ, entelektüel açıdan anlaĢılır, performans temelli ve 

ürün hedefli standartlar geliĢtirmelidir. 

 

 Mesleki Deneyim/YetiĢme/Stajyerlik Tanım Pratik deneyim/yetiĢme/stajyerlik, 

mimarlık meslek pratiğinde mimarlık eğitimi sırasında ve/veya bir meslek diploması 

alındıktan sonra ve kayıt/lisans/sertifika sürecinden önce gerçekleĢtirilen 

yönlendirilmiĢ ve yapılandırılmıĢ faaliyetlerdir. Ön Bilgi Toplumun yararının 

korunması amacıyla, akademik eğitimin tamamlayıcısı olarak kayıt/lisans/sertifika 

için baĢvuran kiĢilerin formel eğitimlerini pratik yönden bir yetiĢtirme süreci ile 

bütünleĢtirmeleri gerekir. 

Politika Mimarlık eğitimini tamamlayan kiĢilerin bir mimar olarak mesleklerini 

uygulayabilmeleri için, eĢitlik konusunda gerekli esnekliğin sağlanması yanında, 

kayıt/lisans/sertifika aĢaması öncesinde, en az 2 yıllık kabul edilebilir bir yetiĢme 

süresini tamamlamaları istenmeli, ancak bu süre 3 yıl olarak hedeflenmelidir.  

 

Mesleki Bilgi ve Yeteneğin Kanıtlanması Tanım Mimar olarak kayıt/lisans/sertifika 

için baĢvuran herkesin, yetkili ulusal kurum ya da kuruluĢa kabul edilebilir düzeyde 

bir mesleki bilgi ve yeteneğe sahip olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Ön Bilgi 

Kamuoyu bir mimarın yetkinliğinden ancak o kiĢi gerekli eğitimi aldığını ve pratik 

deneyim/yetiĢme/stajyerlik sürecinden geçtiğini ve mimarlık mesleğinin çok yönlü 

uygulanmasında yeterli minimum bilgi ve yeteneğe sahip olduğunu kanıtladığı 

takdirde emin olacaktır. Bu niteliklerin bir sınavla ve/veya baĢka kanıtlarla ispat 

edilmesi gerekmektedir. Politika Bir mimarın kazandığı bilgi ve yeteneğin, yeterli 

kanıtlarla ispatlanması gerekir. Bu kanıtlar, pratik deneyim/yetiĢme/staj süreci 

sonunda baĢarı ile tamamlanmıĢ en az bir sınav içermelidir. Mimarın sınava tabi 

tutulmayan mesleki pratik bilgi ve yeteneklere sahip olduğunun yeterli baĢka 

kanıtlarla ispatı gerekmektedir. Bunlar, iĢ idaresi ve geçerli yasal koĢullar gibi 

konuları içermektedir  

 

Kayıt/Lisans/Sertifika Tanım Kayıt/lisans/sertifika uygulaması, niteliksiz kiĢilerin 

belirli iĢlevleri yerine getiremeyeceğine iliĢkin yasal düzenlemelerle bağıntılı olarak, 

kiĢinin niteliklerinin resmi ve yasal olarak tanınması ve o kiĢiye mimarlık yapma 

hakkının verilmesi iĢlemidir. Ön Bilgi Kaliteli ve sürdürülebilir bir yapılı çevrenin 

kamu yararına oluĢu ve bu çevrenin yanlıĢ geliĢtirilmesi sonucu doğabilecek tehlike 
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ve sonuçlar göz önüne alındığında, kamu yararının yeterince korunabilmesi için, 

mimarlık hizmetlerinin gerekli yetkinliğe sahip meslek adamları tarafından 

sağlanması çok önem kazanmaktadır. Politika UIA bütün ülkelerde mimarların 

iĢlevlerinin kayıt/lisans/sertifika uygulaması içine alınmasını desteklenmelidir. Kamu 

yararı açısından, bu tür kayıt/lisans/sertifika uygulamalarının usulleri yasal 

düzenlemelerle belirlenmelidir.  

 

Hizmet Temini Tanım Mimarlık hizmetlerine iliĢkin iĢlerin verilmesi süreci. 

Ön Bilgi Mimarlar, iĢverenlerin ve genel olarak toplumun çıkarlarını (davranıĢ 

ilkeleri kapsamında) kendi çıkarlarının üzerinde tutarlar. Mimarlar, iĢlevlerini kamu 

yararı açısından gerekli standartta gerçekleĢtirebilmelerine olanak verecek düzeyde 

bir ücreti, geleneksel olarak zorunlu olan ya da tavsiye niteliğindeki mesleki ücret 

tariflerine göre almaktadır. Mimarların nesnel ölçütlerle ve adil bir Ģekilde 

seçilmesini garanti altına almayı amaçlayan, Dünya Ticaret Örgütü‟nün Genel 

Hizmet Temini AnlaĢması (General Procurement Agreement) ve AB‟nin Hizmetler 

Direktifi (Services Directive) gibi uluslararası kurallar da bulunmaktadır. Ancak, son 

sıralarda gerek kamu gerekse özel sektör kesiminde, mimar seçiminin sadece proje 

bedeli göz önüne alınarak yapılması yönünde giderek artan bir eğilim 

gözlenmektedir. Bu ücrete dayalı seçim, mimarları iĢverene sunulan hizmetleri 

kısmak zorunda bırakmakta, bu da tasarımın niteliğini ve dolayısıyla yapılı çevrenin 

kalite, donanım ve sosyal/ekonomik değerini tehlikeye düĢürmektedir. Politika 

Yapılı çevrenin ekolojik açıdan sürdürülebilir geliĢimini garanti altına almak ve 

toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini korumak için, hükümetler 

mimarların görevlendirilmesi konusunda, proje için en uygun mimarın seçilmesini 

hedefleyen hizmet temini prosedürlerini uygulamalıdır. Yeterli kaynak konusunda 

taraflar arasında görüĢ birliğine varılması koĢuluyla, bu seçim en iyi Ģekilde 

aĢağıdaki yöntemlerden biriyle yapılabilir: • UNESCO/UIA Uluslararası YarıĢmalar 

Kılavuzu‟nda tanımlanan ilkelere göre düzenlenen ve yetkili ulusal merciler ve/veya 

mimarlık meslek örgütleri tarafından onaylanmıĢ mimari proje yarıĢmaları; • UIA 

Kılavuzlarında tanımlandığı gibi, yeterlik-temelli seçim (qualification based 

selection-QBS) prosedürleri; • Söz konusu mimarlık hizmetlerinin kapsam ve 

kalitesini tam olarak tanımlayan bir programa göre yapılacak doğrudan pazarlıklar.  

 

Etik ve DavranıĢ Tanım Bir etik ve davranıĢ usulleri belgesi, mimarlara mesleklerini 

uygulamada yol gösterecek olan mesleğe iliĢkin davranıĢ standartlarını belirler. 

Mimarlar, mesleklerini uyguladıkları her idari birimde, oraya iliĢkin etik ve davranıĢ 

ilkelerini gözetmeli ve bunlara uymalıdır. Ön Bilgi Etik ve davranıĢ kurallarının ilk 

amacı, kamuoyunun korunması, güçsüzlerin ve genel sosyal refahın gözetilmesi ve 

aynı zamanda mimarlık mesleğinin çıkarlarının daha ileri düzeylere götürülmesidir. 

Politika UIA'nın DanıĢmanlık Hizmetlerinde Uluslararası Ahlak Kuralları belgesi 

halen yürürlüktedir. UIA üye kesimleri, kendi etik ve davranıĢ kuralları arasına 

önerilen Mutabakat Metni Kılavuzlarındaki hükümleri katmaları, ve bunlar 

uluslararası mevzuat ve mimarın kendi ülkesindeki yasalarla yasaklanmadığı sürece, 

üyelerinin mesleki hizmet verdikleri ülkelerin ve idari birimlerin yürürlükteki etik ve 

davranıĢ kurallarına uymaları koĢulunu getirmeleri yönünde teĢvik edilmektedir. 

 

 

Sürekli Mesleki GeliĢim Tanım Sürekli mesleki geliĢim, mimarların sahip oldukları 

bilgi ve süregiden yeteneklerini yitirmemelerini sağlayan, daha da zenginleĢtiren 

veya arttıran, ömür boyu sürecek bir öğrenme sürecidir. Ön Bilgi Giderek daha fazla 
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sayıdaki meslek kuruluĢu ile düzenleyici ve denetleyici kurum, üyelerinden 

zamanlarının bir bölümünü (genellikle yılda en az 35 saat) var olan becerilerin 

yitirilmemesi, bilgi birikimlerinin geniĢletilmesi ve yeni alanların irdelenmesi için 

ayırmalarını Ģart koĢmaktadır. Bu, yeni teknolojiler ve meslek pratiği yöntemleri ile 

değiĢen sosyal ve ekolojik koĢulları anında izleyebilmek açısından giderek daha 

büyük önem kazanmaktadır. Sürekli mesleki geliĢim, meslek kuruluĢları tarafından 

üyeliğin yenilenmesi ve sürdürülmesi koĢulu olarak talep edilebilir. Politika UIA, 

üye kesimlerini, kamu yararı adına ve bir üyelik yükümlülüğü olarak sürekli mesleki 

geliĢim programları uygulamaları yönünde teĢvik etmelidir. Mimarlar sunacakları 

hizmetleri gerçekten verebilecek güçte olduklarından emin olmalı ve davranıĢ 

kuralları, mimarları "Bir Mimarda Aranan Temel KoĢullar" baĢlığı altında, çeĢitli 

alanlar için tanımlanmıĢ standartlara ve ilerde olabilecek standart değiĢikliklerine 

uyumu sürdürmekle yükümlü kılmalıdır. Bu arada, UIA kayıt yenileme iĢlemleri için 

gereken “sürekli mesleki geliĢim” bağlamındaki uygulamaları izlemeli ve tüm 

ülkeler için, karĢılıklılığın sağlanmasını kolaylaĢtıracak kılavuzlar önermeli, bu 

konuda politikalar geliĢtirmeyi sürdürmelidir.  

 

Meslek Pratiğinin Kapsamı Tanım Meslek pratiğinin kapsamı, arazi kullanım 

planlaması, kentsel tasarım ve yapı projelerine iliĢkin olarak, tasarım ve yönetim 

hizmetlerinin sunulmasıdır. Ön Bilgi Toplum geliĢtikçe, kentsel ve yapılı çevrenin 

yaratılması daha karmaĢık bir hale dönüĢmüĢtür. Mimarlar giderek çok daha geniĢ 

bir yelpaze içindeki kentsel, estetik, teknik ve yasal faktörleri düĢünmek zorunda 

kalmaktadır. Yasal, teknik ve pratik koĢulların karĢılanmasının garanti altına 

alınması ve toplumun ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap verilebilmesi için, yapı 

tasarımına eĢgüdümlü bir yaklaĢımın gerekli olduğu görülmüĢtür. Politika UIA, 

mimarlık mesleğini uygulama alanının sınırlarında süregiden geniĢlemeyi, 

gözetilecek tek kısıtlama davranıĢ kuralları olmak üzere, teĢvik ederek desteklemeli 

ve buna paralel olarak, bu sınırlarda oluĢacak herhangi bir geniĢlemenin üstesinden 

gelebilmek için gerekecek bilgi ve becerilerin de arttırılması için çaba göstermelidir.  

 

Mesleği Uygulama ġekilleri Tanım Mimarların mesleki hizmetlerini bünyesinde 

sundukları farklı tüzel kiĢilikler, mesleği uygulamanın değiĢik Ģekillerini oluĢturur. 

Ön Bilgi Geleneksel olarak mimarlar mesleklerini bireysel olarak veya ortaklıklar 

Ģeklinde ya da özel veya kamu kuruluĢlarının elemanları olarak uygulamıĢtır. Son 

zamanlarda meslek pratiğinin gerekleri, her ne kadar hepsine her ülkede izin 

verilmese de, ortaya, sınırlı ve sınırsız sorumluluk Ģirketleri, kooperatif Ģeklinde 

örgütlenmeler ve üniversitelerin bünyesinde yer alan proje büroları dahil olmak 

üzere, çeĢitli ortaklık Ģekilleri çıkartmıĢtır. Bu ortaklık Ģekilleri baĢka disiplinlerden 

kiĢileri de kapsayabilmektedir. Politika Mimarlar mesleklerini, yürürlükte olan etik 

ve davranıĢ kurallarına uygun olmak koĢulu ile, hizmetin sunulduğu ülkede yasal 

açıdan mümkün olan her Ģekilde uygulayabilmelidir. UIA, gerekli gördüğü ve bu 

alternatiflerin mimarlık mesleğinin toplum yararı bağlamındaki olumlu ve yaratıcı 

rolüne katkıda bulunduğunu düĢündüğü sürece, politikalarını ve standartlarını 

alternatif mesleği uygulama biçimlerini ve farklı yerel koĢulları da içerecek Ģekilde 

geliĢtirecek ve değiĢtirecektir.  

 

Mesleğin Bir BaĢka Ülkede Uygulanması Tanım Mesleğin bir baĢka ülkede 

uygulanması durumu, bireysel olarak bir mimarın ya da mimarların oluĢturduğu bir 

tüzel kiĢiliğin kendi ülkesi dıĢındaki bir ülkede proje tasarımı yapmak veya hizmet 

sunmak üzere iĢ almaya çalıĢması ya da kendilerine bu yönde iĢ verilmesi 
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durumunda ortaya çıkmaktadır. Ön Bilgi Mimarların sorumlu bir Ģekilde dolaĢımı ve 

yabancı ülkelerde hizmet verme olanaklarının arttırılmasına ilgi duyulmaktadır. Öte 

yandan, yerel, çevresel, sosyal ve kültürel faktörlerle etik ve yasal standartlar 

konusundaki bilincin de yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. Politika Mimarlar, kayıtlı 

olmadıkları bir ülkedeki projeler için hizmet sundukları zaman, yasal, çevresel, 

sosyal, kültürel ve tarihi miras faktörlerinin gereğince ve etkin bir Ģekilde 

kavranmasını garanti altına almak üzere, yerel bir mimarla iĢbirliği yapacaktır. Bu 

iĢbirliğinin koĢulları, UIA etik standartlarına ve yerel mevzuata uyulması kaydı ile, 

sadece ilgili taraflarca belirlenmelidir.  

 

Fikir Eserleri/Telif Hakkı Tanım Fikir eserleri kavramı patent, telif hakkı ve ticari 

markadan oluĢan üç yasal alanı kapsamaktadır. Kavram; tasarımcılar, buluĢ sahipleri, 

müellifler ve üreticilerin kendi fikirleri, tasarımları, buluĢları ve müellifi oldukları 

eserler üzerindeki (bazı ülkelerde yasayla korunan) haklarıyla, ürün ve hizmetlerin 

kaynaklarının tanımlanmasını içermektedir. Ön Bilgi Birçok ülkede mimarın tasarımı 

belirli bir yasal koruma altındaysa da, bu koruma çok kez yetersiz kalmaktadır. Bir 

mimarın potansiyel bir müĢteriyle çeĢitli fikir ve kavramları görüĢmesi ve sonunda 

söz konusu iĢi alamaması ve daha sonra da müĢterinin mimarın fikirlerini hiçbir 

Ģekilde karĢılığını ödemeden kullandığını görmesi pek de olağandıĢı bir durum 

değildir. Mimarların fikir eserleri bir ölçüye kadar uluslararası düzenlemelerle 

korunmaktadır. GATS kapsamında bu, fikir eserleri haklarının, kaçak eser ticareti de 

dahil olmak üzere, konunun ticaretle ilgili boyutlarına iliĢkin bir 

anlaĢma (TRIPS) olarak ortaya çıkmaktadır. 16 Eylül 1955 tarihli Dünya Telif 

Konvansiyonu da uluslararası öneme sahiptir. Avrupa'da YenilenmiĢ 1886 Bern 

AnlaĢması, birçok ülke için bağlayıcı niteliktedir. Politika Bir UIA üye kesimin 

ulusal yasaları, bir mimara mesleğini yetki ve sorumluluklarına ters düĢmeyecek 

Ģekilde uygulayabilme hakkı tanımalı ve yaptığı iĢle ilgili fikri mülkiyet ve telif 

haklarına sahip olabilmesine olanak vermelidir.  

 

Mimarlık Meslek KuruluĢlarının Rolü Tanım Meslekler genellikle standartlar 

(örneğin eğitim, etik kurallar ve uyulması gereken mesleki standartlar gibi) 

belirleyen bir yönetici kuruluĢ tarafından denetim altında tutulur. Kurallar ve 

standartlar, üyelerin özel çıkarları için değil, toplumun yararını gözetmek üzere 

geliĢtirilir. Bazı ülkelerde, belirli iĢ türleri mevzuatla belirli bir mesleğin yetki alanı 

olarak sınırlanır. Bunda amaç üyelere çıkar sağlamak olmayıp, toplum yararı 

açısından bu tür iĢlerin sadece gerekli öğrenimi ve eğitimi, standartları ve disiplini 

almıĢ kiĢiler tarafından üstlenilmesi gereğidir. Meslek kuruluĢları mimarlığın 

ilerlemesi, bilginin yaygınlaĢtırılması ve -üyelerinin belirli standartlara göre iĢ 

yapmalarını sağlayarak- kamu yararının korunması amacı ile kurulmuĢtur. Ön Bilgi 

Bir ülkede unvanın mı yoksa iĢlevin mi (ya da her ikisinin veya hiçbirinin) 

korunduğuna bağlı olarak, meslek kuruluĢlarının rolleri ve sorumlulukları önemli 

farklılıklar göstermektedir. Bazı ülkelerde, yasal düzenlemeleri getiren organlar aynı 

zamanda mesleği de temsil etmekte; diğerlerinde bu iĢlevler ayrılmaktadır. Meslek 

kuruluĢlarının üyelerinden belirli bir standardı tutturmalarını beklemeleri bir 

gelenektir. Bu, meslek kuruluĢları tarafından konan davranıĢ kurallarına uyulması ve 

örneğin sürekli mesleki geliĢim gibi, diğer üyelik koĢullarının yerine getirilmesiyle 

sağlanmaktadır. Politika Meslek örgütlerinin bulunmadığı ülkelerde, UIA mimarlık 

mesleğinin mensuplarını, kamu yararı adına bu tür örgütleri kurma yönünde teĢvik 

etmelidir. Meslek örgütleri, üyelerinin uluslararası UIA standartlarına, UIA-

UNESCO Mimarlık Eğitimi ġartı'nın minimum koĢullarına ve UIA'nın Uluslararası 
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Etik ve DavranıĢ Kuralları'na uymalarını; üyelerinin "Temel KoĢullar" (gerek 

bugünkü Ģekli gerekse ilerdeki değiĢiklikleri ile) altında sıralanan bilgi ve 

becerilerini güncel tutmalarını sağlamalı, ve genel olarak gerek mimarlık kültürü ve 

bilgisine, gerekse hizmet verdikleri toplumun geliĢmesine katkıda bulunmalıdır. 

 

EK A MĠMARLIK PRATĠĞĠ ĠÇĠN TAVSĠYE EDĠLEN ULUSLARARASI 

PROFESYONELLĠK  

STANDARTLARI KONUSUNDA UIA MUTABAKAT METNĠ’NĠN 

BENĠMSENMESĠNE ĠLĠġKĠN KARAR  

(Karar No. 17) 21. UIA Genel Kurulu Tarafından Kabul EdilmiĢtir Beijing, 

Çin, 28 Haziran 1999 Genel Kurul, Mimarlık Pratiği Ġçin Tavsiye Edilen 

Uluslararası Profesyonellik Standartları Konusunda UIA Mutabakat Metni‟nin Ġkinci 

Basımının, üye kesimler tarafından kendi standartlarının oluĢturulması ve gözden 

geçirilmesi sırasında kullanılması amaçlanan bir baĢvuru dokümanı olarak 

benimsenmesine oybirliği ile karar vermiĢtir. Mutabakat Metni ve Kılavuzlar aynı 

zamanda UIA üye kesimlerinin karĢılıklı tanıma anlaĢmalarını müzakere etmelerini 

de kolaylaĢtıracaktır. Genel Kurul, Mutabakat Metni‟nin bütün UIA üye kesimlerine 

iletilmesini ve kendilerinden bu politika çerçevesinin 22. UIA Genel Kurulu‟na 

(Berlin 2002) kadar daha da geliĢtirilmesi için iĢbirliği yapmaları ve katkı 

koymalarının istenmesini talep etmektedir. Genel Kurul, Konsey‟e Mutabakat Metni 

Kılavuz dokümanlarını kabul etmek ve bunları UIA üye kesimlerine önermek 

yetkisini tanımaktadır. Genel Kurul, farklı üye kesimlerde kültür, uygulama ve koĢul 

farklılıkları olduğunun bilincindedir ve üye kesimleri bu belgeleri yerel koĢullara 

uyarlanacak tavsiye niteliğinde dokümanlar olarak kullanmaları yönünde teĢvik eder. 

Genel Kurul, karĢılıklı tanıma müzakereleri sırasında, her UIA üye kesimin 

özerkliğine saygı gösterilmesi gereğini kabul etmektedir ve Kılavuz metinlerinin 

eĢitlik ve karĢılıklılık ilkeleri bağlamında esneklik sağlamayı amaçladığını ve UIA 

üye kesimlerinin yerel koĢullarını yansıtan eklemeler yapılmasına olanak verecek 

Ģekilde yapılandırılmıĢ olduklarını dikkate almıĢtır. Genel Kurul, UIA BaĢkanı ve 

Genel Sekreteri‟ni Mutabakat Metni‟nin karĢılıklı tanıma müzakerelerinde esas 

alınmak üzere, Dünya Ticaret TeĢkilatı ve diğer ilgili kurum ve kuruluĢlara ve söz 

konusu ülkedeki UIA üye kesimin açık talebi üzerine o ülkenin hükümetine 

sunulması konusunda yetkilendirmektedir. Genel Kurul, Meslek Pratiği 

Komisyonu‟nun Prag‟da yapacağı toplantıda (Ekim 1999) Genel Kurul sırasında dile 

getirilen bütün görüĢleri analiz etmesini ve bunları Beijing‟de kabul edilen metinlerle 

bütünleĢtirmenin uygun olup olmadığını değerlendirmesini talep etmektedir. Genel 

Kurul, UIA Konseyi‟ni Mutabakat Metni ve Kılavuzlar‟ın ilgili taraflara 

ulaĢtırılmasına iliĢkin bir politika geliĢtirmek üzere yetkilendirmiĢtir. Genel Kurul, 

UIA üye kesimlerine bu standartları kullandıktan sonra, söz konusu temel metinlerin 

iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesinde göz önüne alınmak üzere, deneyimlerini 

Komisyon Sekreteryası‟na aktarmalarını önermektedir. 
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EK B 

 

Mimarlık Pratiği Ġçin Tavsiye Edilen Uluslararası Profesyonellik Standartları 

Konusunda UIA Mutabakat Metni'nin Politikalarına ĠliĢkin Öneri Kılavuzları 

ETĠK VE DAVRANIġ 

Kasım 1997 

Nisan 1998, revizyon 

10-12 Aralık 1998, revizyon 

Haziran 1999, kabul 

Mutabakat Metni Politikası 

UIA'nın mevcut DanıĢmanlık Hizmetlerinde Uluslararası Ahlak Kuralları belgesi 

halenyürürlüktedir. UIA üye kesimleri, kendi etik ve davranıĢ usulleri arasına, 

önerilen MutabakatMetni Kılavuzlarındaki hükümleri katmaları ve bunlar 

uluslararası mevzuat ve mimarın kendiülkesindeki yasalarla yasaklanmadığı sürece, 

üyelerinin mesleki hizmet verdikleri ülkelerin veidari birimlerin yürürlükteki etik ve 

davranıĢ kurallarına uymaları koĢulunu getirmeleriyönünde teĢvik edilmektedir. 

SunuĢ 

1998 yılında Washington'da yapılan Komisyon toplantısında, Barselona 

toplantısından sonraelde edilen değiĢtirilmiĢ kuralları içeren metnin, Mutabakat 

Metninin Etik ve DavranıĢKonusundaki Öneri Kılavuzu olarak kabul edilmek üzere 

Beijing Genel Kurulu'na sunulmasıve daha sonra da üye kesimler tarafından kendi 

kuralları arasına alınması konusunda genelbir görüĢ birliğine varılmıĢtı.Redaksiyon 

kurulu, mutabakat metninde dile getirilen ilkeler ve politikalarla, dünyanın çeĢitli 

yörelerindeki üye kesimlerin etik ve davranıĢ kurallarından yararlanarak Konsey ve 

Genel Kurula aĢağıdaki önerileri getirmektedir: 

GiriĢ 

Mimarlık mesleğinin üyeleri, kendilerini profosyenellik, dürüstlük ve yetkinlikte en 

yüksek standartlara ve mümkün olan en yüksek nitelikte ürün vermeye adamıĢ ve bu 

yolla topluma, toplumlarının ve kültürlerinin yapılı çevrelerinin geliĢmesi için esas 

olan kendine özgü bilgi, beceri ve yetenekler sunan kiĢilerdir. AĢağıda, mimarların 

danıĢmanlık hizmeti üstlendikleri zaman yukarıda değinilen yükümlülüklerini 

gerçekleĢtirebilmeleri için gerekli olan davranıĢ ilkeleri verilmektedir. Bu ilkeler, 

nerede uygulanırsa uygulansın, bütün mesleki faaliyetler için geçerlidir. Söz konusu 

ilkeler, mesleğin hizmet verdiği ve zenginleĢtirdiği topluma; müĢterilere ve mimarlık 

ürünlerinin kullanıcılarına ve yapılı çevrenin Ģekillenmesine yardımcı olan inĢaat 

sanayiilerine; ve gerek mesleğin gerekse toplumun mirasını oluĢturan bir bilgi ve 

yaratı devamlılığı olan mimarlık sanat ve bilimine karĢı yükümlülükleri 

kapsamaktadır. 

1. Ġlke: Genel Yükümlülükler 

Mimarlar, mimarlık sanatı, bilimi ve iĢini kapsayan ve eğitim, yetiĢme ve deneyim 

yolu ile geliĢen sistematik bir bilgi ve kuram bütününe sahiptir. Mimarlık alanındaki 

öğrenim, eğitim ve sınav süreci, mesleğe iliĢkin hizmeti vermek üzere bir mimarın 

görevlendirilmesi 
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durumunda, o mimarın bu hizmetleri doğru bir Ģekilde yapmasını olanaklı kılan 

kabul edilebilir standartlara ulaĢtığı konusunda kamuoyuna güvence vermek üzere 

yapılandırılmıĢtır. Mimarların en genel yükümlülükleri; mimarlık sanatı ve bilimine 

iliĢkin bilgilerini yitirmemek ve ilerletmek, mimarlığın bir bütün olarak verdiği 

katkıya saygılı olmak ve geliĢmesine katkıda bulunmak ve mimarlık sanatı ve bilimi 

ve iĢi ile uğraĢırken bilgiye dayanan ve tarafsız mesleki değerlendirmeleri bütün 

diğer amaçların üstünde tutmaktır. 

Standart - 1.1 : Mimarlar, mesleklerinin uygulanması için geçerli olan alanlardaki 

mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliĢtirmek üzere çaba harcayacaktır. 

Standart - 1.2 : Mimarlar, sürekli olarak, estetik kusursuzluk ve mimarlık alanındaki 

öğrenim, araĢtırma, eğitim ve meslek pratiği standartlarının yükseltilmesine 

çalıĢacaktır. 

Standart - 1.3 : Mimarlar, mümkün olduğu ölçüde, ilgili sanatları destekleyecek ve 

yapı endüstrilerinin bilgi birikimi ve yeterliliğine katkıda bulunacaktır. 

Standart - 1.4 : Mimarlar, kendi bürolarında, izleme ve değerlendirme usullerini de 

içeren uygun ve etkin süreçlerin yerleĢtirilmesini ve iĢlerini etkin bir Ģekilde 

yürütebilmelerini olanaklı kılacak yeterli sayıda kalifiye ve denetlenen eleman 

bulunmasını sağlıyacaktır.. 

Standart - 1.5 : Bir iĢin, mimar adına onun bir elemanı veya mimarın doğrudan 

denetimi altında çalıĢan baĢka herhangi bir kiĢi tarafından yürütülmesi durumunda, 

mimar bu kiĢinin söz konusu iĢi yapabilmek için yeterli yetkinliğe sahip olmasından 

ve eğer gerekiyorsa, uygun Ģekilde denetlenmesinden sorumludur. 

2. Ġlke: Topluma KarĢı Yükümlülükler 

Mimarlar, mesleklerine iliĢkin yasaların özüne ve hükümlerine uymak konusunda 

topluma karĢı sorumluluk taĢırlar ve meslekleri ile ilgili faaliyetlerinin sosyal ve 

çevresel etkilerini dikkatle göz önüne almaları gerekir. 

Standart - 2.1 : Mimarlar, bünyesinde mimarlık ürünü yarattıkları toplulukların 

değerler sistemine ve doğal ve kültürel mirasına karĢı saygılı davranacak ve bunların 

korunmasına yardımcı olacaktır. Mimarlar, çevrenin ve bu çevre içindeki yaĢam ve 

yaĢam ortamı kalitesinin sürdürülebilir bir Ģekilde iyileĢtirilmesi yönünde çaba 

gösterecek ve yaptıkları iĢin, bu iĢin verdiği ürünleri kullanması veya bunların 

varlığından yararlanması beklenebilecek herkesin en geniĢ anlamdaki çıkarları 

üzerindeki etkilerini tam olarak gözetecektir. 

Standart - 2.2: Mimarlar, kendilerini veya mesleki hizmetlerini hiç bir zaman 

doğruluktan uzak, yanıltıcı veya aldatıcı bir Ģekilde sunmayacak ve tanıtmayacaktır. 

Standart - 2.3 : Bir mimarlık firması kendisini yanıltıcı bir Ģekilde tanıtmayacaktır. 

Standart - 2.4 : Mimarlar, mesleki faaliyetlerini yürütürken yasalara uyacaktır. 

Standart - 2.5 : Mimarlar, mesleki hizmet verdikleri veya böyle bir hizmeti vermeyi 

amaçladıkları ülkelerin ve yönetim birimlerinin yürürlükteki yasalarına ve etik ve 

davranıĢ kurallarına uyacaktır.. 

Standart - 2.6 : Mimarlar, uygun olduğu oranda, vatandaĢlar ve meslek adamları 

olarak toplumsal faaliyetlere katılacak ve mimarlıkla ilgili konularda toplumun 

bilinçlendirilmesine destek verecektir.. 

3. Ġlke: ĠĢverene KarĢı Yükümlülükler 

Mimarlar, mesleki iĢlerini sadakatle, bilinçle, yetkince ve profesyonel bir Ģekilde 

yürütmek konusunda iĢverene karĢı yükümlülük taĢımaktadır ve bütün mesleki 

hizmetlerin sağlanmasında geçerli teknik ve mesleki standartları göz önünde tutarak, 

önyargısız ve tarafsız değerlendirmeler yapmalıdır. Mimarlık sanatı, bilimi ve iĢinin 

yapılmasında bilgiye dayalı ve mesleki görüĢler baĢka her türlü amaçtan önce 

gelmelidir. 
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Standart - 3.1 : Mimarlar, meslekleri ile ilgili bir iĢi, ancak iĢin gerektirdiği yeterli 

bilgi ve yeteneğe sahip olduklarından ve iĢverene verecekleri her türlü taahhütü 

yerine getirmeleri için gerekli finansal ve teknik kaynağın sağlanacağından emin 

oldukları zaman üstlenecektir. 

Standart - 3.2 : Mimarlar meslekleri ile ilgili iĢlerini gerekli beceri, dikkat ve özenle 

yürütecektir 

Standart - 3.3 : Mimarlar meslekleri ile ilgili iĢlerini gereksiz gecikmelere yol 

açmadan ve kendi kontrollarında olduğu sürece, üzerinde anlaĢılmıĢ makul bir süre 

içinde yürütecektir. 

Standart - 3.4 : Mimarlar, iĢverene onun adına yaptıkları iĢlerin ilerleme durumu ve 

iĢin niteliğini veya maliyetini etkileyecek hususlar hakkında sürekli bilgi verecektir. 

Standart - 3.5 : Mimarlar, kendileri tarafından iĢverene verilen bağımsız 

görüĢlerden sorumlu olacak ve mesleki bir hizmeti ancak, kendileri ve danıĢman 

olarak tutabilecekleri kiĢiler söz konusu alanlarda öğrenim, eğitim veya deneyim 

itibariyle yeterli düzeydeyse üstlenecektir. 

Standart - 3.6 : Mimarlar, ilgili taraflar, baĢta aĢağıda belirtilen hususlar olmak 

üzere, bu görevlendirmeye iliĢkin açık ve yazılı bir anlaĢmaya varmadan, meslekleri 

ile ilgili herhangi bir iĢ üstlenmeyecektir: 

• ĠĢin kapsamı; 

• Sorumlulukların dağılımı; 

• Sorumluluklara iliĢkin herhangi bir kısıtlama; 

• Ücret veya ücretin hesaplanma yöntemi; 

• ĠliĢkinin sona erdirilmesine iliĢkin hükümler. 

Standart - 3.7 : Mimarlara yapılacak ödemeler sadece görevlendirilmeleri ya da iĢe 

alınmalarına iliĢkin yazılı sözleĢmede belirtilen ücretler ve primler olacaktır. 

Standart - 3.8 : Mimarlar bir iĢi alabilmek için özendirici herhangi bir teklifte 

bulunmayacaktır. 

Standart - 3.9 : Mimarlar müĢterilerinin iĢlerinin mahremiyetine saygı gösterecektir 

ve gizli bilgileri, müĢterinin veya örneğin açıklama yapılmasının mahkeme kararı ile 

talep edilmesi durumunda olduğu gibi, baĢka bir yetkili merciin önceden izni 

olmadan açıklamamaları gerekir. 

Standart - 3.10 : Mimarlar, iĢverenlerine, mal sahiplerine veya yüklenicilere 

bilgileri dahilinde olan ve bir çıkar çatıĢması yaratabilecek önemli durumları 

bildirecek ve bu durumun söz konusu kiĢilerin yasal haklarını zedelememesini veya 

mimarın baĢkaları tarafından üstlenilen iĢler konusunda tarafsız olarak değerlendirme 

yapabilme görevini engellememesini sağlayacaktır. 

4. Ġlke: Mesleğe KarĢı Yükümlükler 

Mimarlar, mesleğin dürüstlük ve Ģerefini korumakla yükümlüdür ve davranıĢlarında 

her zaman baĢkalarının geçerli hak ve çıkarlarına saygılı olacaklardır. 

Standart - 4.1 : Mimarlar mesleki faaliyetlerini dürüstçe ve hakça yürütecektir. 

Standart - 4.2 : Bir mimar, adı mimarların kayıt listesinden kendi isteği dıĢındaki 

nedenlerle çıkartılan veya varlığı kabul edilmiĢ bir mimarlık örgütü üyeliğinden 

uzaklaĢtırılmıĢ olan uygunsuz kiĢilerle ortaklık kurmayacak veya böyle bir kiĢi ile 

ortak-yönetici konumunda olmayacaktır. 

Standart - 4.3 : Mimarlar, eylemleri ile, mesleğin saygınlık ve dürüstlüğünü 

sergilemek konusunda çaba gösterecek ve herhangi bir eylem veya davranıĢın 

birlikte çalıĢtıkları kiĢilerin güvenini sarsmasına olanak vermemesi ve mimarlarla iĢi 

olan halkın yanıltılmaya, sahtekarlığa ve aldatılmaya karĢı korunabilmesi için, kendi 

temsilci ve çalıĢanlarının da davranıĢlarını bu standarda uyarlamalarını sağlayacaktır. 
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Standart - 4.4 : Mimarlar, ellerinden geldiğince, mimarlık alanındaki bilgi, kültür ve 

eğitimin geliĢmesine katkıda bulunacaktır. 

5. Ġlke: MeslektaĢlara KarĢı Yükümlülükler 

Mimarlar haklarına saygılı olmalı ve meslektaĢlarının mesleki amaç ve katkıları ile 

yaptıkları iĢlere baĢkaları tarafından sağlanan katkıları görmezden gelmemelidir. 

Standart - 5.1 : Mimarlar ırk, din, özürlülük, medeni hal veya cinsiyet ayırımcılığı 

yapmayacaktır. 

Standart - 5.2: Mimarlar, kendisi tarafından kesin olarak yetkilendirilmedikleri 

sürece, baĢka bir mimarın fikri eserlerini kullanmayacak veya fikirlerinden haksız bir 

Ģekilde yararlanmayacaktır. 

Standart - 5.3 : Mimarlar, bağımsız danıĢman olarak hizmet verirken, kendilerinden 

istenmeden ücret teklifi yapmayacaktır. ĠĢverenin ve toplumun, mimarın sunacağı 

eksik ve olağandıĢı talepler içeren bir hizmetten korunabilmesi ve verilecek hizmetin 

niteliğini ve kapsamını açıkça tanımlayan bir ücret teklifi hazırlayabilmesi için, 

mimarın, projenin niteliği ve kapsamı hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekir. 

Standart - 5.4 : ĠĢverenin ve toplumun mimarın sorumsuzca sunacağı eksik bir 

hizmetten korunabilmesi için, mimarlar, bağımsız danıĢman olarak yaptıkları ücret 

tekliflerinde, aynı hizmet için baĢka bir mimar tarafından önerilen ücret teklifine 

göre değiĢiklik yapmayacaktır. 

Standart - 5.5 : Mimarlar baĢka bir mimarın görevini elinden almaya 

giriĢmeyecektir. 

Standart - 5.6 : Mimarlar UIA veya kendi üye kesimleri tarafından uygun 

görülmediği ilan edilen hiç bir mimarlık yarıĢmasına katılmayacaktır. 

Standart - 5.7 : Mimarlar bir yarıĢmada jüri üyeliği yaptıktan sonra o iĢle ilgili 

hiçbir görev üstlenmeyecektir. 

Standart - 5.8 : Mimarlar baĢka bir mimarın çalıĢmalarını kötü niyetle veya haksız 

bir Ģekilde eleĢtirmeyecek veya bu çalıĢmaları gözden düĢürmeye kalkıĢmayacaktır. 

Standart - 5.9 : Mimarlar kendilerine bir proje veya herhangi bir baĢka mesleki 

hizmet teklifi ile gelindiği zaman, baĢka bir mimarın halen aynı müĢteri ile söz 

konusu iĢ veya mesleki hizmetle ilgili bir anlaĢması olduğunu biliyorsa veya bu 

iliĢkiyi makul bir irdeleme ile kesin olarak öğrenebiliyorsa, diğer mimarı durumdan 

haberdar edecektir. 

Standart - 5.10 : Mimarlar, baĢka bir mimarın yaptığı bir iĢ konusunda görüĢ 

vermek üzere görevlendirildikleri zaman, bu davranıĢ ilerde açılacak veya halen 

devam etmekte olan bir hukuk davasını açıkça etkilemediği sürece, diğer mimarı 

durumdan haberdar edecektir. 

Standart - 5.11 : Mimarlar ortakları ve çalıĢanları için uygun bir çalıĢma ortamı 

sağlayacak, onlara emeklerinin karĢılığını adil bir Ģekilde verecek ve mesleki 

geliĢmelerini olanaklı kılacaktır. 

Standart - 5.12 : Mimarlar kiĢisel ve mesleki maddi durumlarının yasal bir Ģekilde 

ve özenle yönetilmesini sağlayacaktır. 

Standart - 5.13 : Mimarlar mesleki ünlerini kendi sundukları hizmet ve gösterdikleri 

performans üzerine inĢa edecek, diğer kiĢilerin yaptıkları mesleki çalıĢmaları 

görmezden gelmeyecek ve bunlara gerekli değeri verecektir. 
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EK C 

 

Avrupa’da Mimarlık Hizmeti Sunucuları Ġçin Etik Kurallar 

Çeviri: Tuğçe Selin Tağmat 

19 Kasım 2005‟te, Lüksemburg‟da düzenlenen ACE Genel Kurulu sırasında kabul 

edilen bu referans belge, ACE üyesi kuruluĢlar için yasal bağlayıcılık getirmemekle 

birlikte, kendi ülkelerindeki Etik Kuralları gözden geçirecek veya oluĢturacak üye 

kuruluĢlar için kılavuzluk sağlamayı amaçlıyor. Metin genel olarak, UIA tarafından 

1999 yılında kabul edilen ve mimarların danıĢmanlık hizmetinde üstlendikleri 

yükümlülükleri gerçekleĢtirebilmeleri için gerekli olan davranıĢ ilkelerini tanımlayan 

Etik Kurallar Kılavuzu üzerinden geliĢiyor. Göze çarpan en önemli farklılık,, UIA 

Kılavuzu‟ndaki “mimar” ifadesi yerine “mimarlık hizmet sunucusu” ifadesinin 

getirilmiĢ 

olması ve AB‟nin birtakım iç düzenlemelerine iliĢkin notlar ve referanslar eklenmesi. 

Ayrıca meslek ortamının gündemindeki birtakım yeni sorunlarla ilgili olarak yeni 

kurallar da göze çarpıyor. ACE tarafından Deontojik Kod olarak adlandırılan belge, 

etik ve mesleki davranıĢ kurallarını en geniĢ anlamıyla içerme amacını taĢıyor. 

ACE Etik Kuralları’na Türkçe olarak ulaĢmak için: 

http://www.mo.org.tr/UIKDocs/avrupaetik 

Metnin Ġngilizce orijinaline ulaĢmak için: 

http://www.mo.org.tr/UIKDocs/euroethics 

UIA Etik Kurallar Kılavuzu’na Türkçe olarak ulaĢmak için: 

http://www.mo.org.tr/UIKDocs/5-TR.pdf 

Metnin Ġngilizce orijinaline ulaĢmak için: 

http://www.mo.org.tr/UIKDocs/5.pdf 

Bu Etik Kurallar, Avrupa Birliği veya ulusal yasalar tarafından yürürlüğe 

sokulmadıkça, veya bir hizmet sunucu ile iĢveren ya da kullanıcı arasında yapılacak 

sözleĢmeyle bağıtlanmadıkça, veya bir kamusal ya da özel yasanın bir parçası haline 

gelmedikçe yasal bağlayıcılığa sahip olmayacaktır. Yasal bağlayıcılığının 

sağlanacağı durumlar oldukça çeĢitlilik göstereceğinden, Avrupa Mimarlar Konseyi 

bu kuralların özel yasa kapsamında kullanımı konusunda herhangi bir sorumluluk ve 

yükümlülük kabul etmemektedir. 

Genel Prensipler 

Burada belirtilen Ġlkeler ile bu ilkeleri açıklayan ve örnekleyen Uygulamalar, 

aĢağıdaki Genel Prensipler kapsamında okunmalı ve yorumlanmalıdır: 

• Avrupa Birliği‟ndeki mimarlık hizmeti sunucuları kendilerini bağımsızlık, 

tarafsızlık, mesleki gizlilik, dürüstlük, yetkinlik ve profesyonellik konularında en 

yüksek standartlara ve tasarım, teknik ve hizmet ürünlerinde mümkün olan en yüksek 

kaliteye ulaĢma hedefine adamalıdırlar. 

• Mimarlık hizmeti sunucuları topluma, yapılı çevrenin geliĢimi ve bu geliĢimin 

içinde gerçekleĢtiği toplumlar ve kültürler için gerekli olan kendine özgü bilgi, 

mesleki beceri ve yetenekleri sunmalıdırlar. 

GiriĢ 
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AĢağıda, Avrupa Birliği‟nde mimarlık hizmeti sunanların mimarlık hizmetlerini 

üstlendikleri zaman yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan 

DavranıĢ Ġlkeleri ve Uygulamaları bulunmaktadır. 

Bunlar, nerede uygulanırsa uygulansın, bütün mesleki faaliyetler için geçerlidir. Söz 

konusu ilkeler topluma, mimarlık ürünleriyle ilgili iĢverenler ve kullanıcılara, inĢaat 

endüstrilerine ve gerek mesleğin gerekse toplumun mirasını oluĢturan bir bilgi ve 

yaratı devamlılığı olan mimarlık sanat ve bilimine karĢı yükümlülükleri 

kapsamaktadır. Mimarlık hizmeti sunucularının burada belirtilen Ġlkeler ve 

Uygulamalara uyum sağlama konusunda konusunda yetersiz kalmaları veya baĢarısız 

olmaları, her zaman bir yasal veya idari süreç baĢlatılması gerektiği anlamına 

gelmeyebilir. Fakat yine de, buradaki kuralların belirlediği çerçevede olmayan 

davranıĢlar, bir mimarlık hizmeti sunucusunun çalıĢma prensibi ve yetkinliği 

konusunda bir değerlendirme yapılırken dikkate alınması gereken bir nokta olacaktır. 

1. Ġlke: 

Genel Yükümlülükler 

Mimarlık hizmeti sunucuları, Avrupa’da serbest meslek mensupları sıfatıyla 

söyledikleri her sözde ve yaptıkları her iĢte dürüst olmalıdırlar. 

Bütün mimarlık hizmeti sunucuları, mimarlık sanatı, bilimi ve hizmetini kapsayan ve 

eğitim, sınav, staj, sürekli mesleki geliĢim ve deneyim yoluyla geliĢen sistematik bir 

bilgi ve kuram bütününe sahip olmalıdırlar. Bu süreç, bir mimarlık hizmeti sunucusu 

mesleki hizmetleri sunmak üzere görevlendirildiğinde, o sunucunun gerekli 

standartları karĢıladığı konusunda kamuoyuna güvence vermelidir. Avrupa Mimarlar 

Konseyi bu standartların üniversite düzeyinde (veya eĢdeğer düzeyde) asgari beĢ 

yıllık tam zamanlı bir mimarlık eğitimi üzerine kurulması ve bu eğitimi, hizmet 

sunucunun mimarlık mesleğine girdiğinde kendinden beklenecek tüm mimarlık 

hizmetlerini iyi bir Ģekilde gerçekleĢtirebilmesini sağlayacak asgari iki yıllık tam 

zamanlı (veya eĢdeğer) bir mesleki stajın takip etmesi gerektiğini savunan bir 

politika izlemektedir. Bu süreç temel olarak AB‟nin Yeterlikler Direktifi 

(2005/36/EC) Ek V.7‟de listelenen niteliklerin kazanılması ve bunun da asgari iki 

yıllık tam zamanlı (veya eĢdeğer) bir mesleki stajla tamamlanmasına dayanmaktadır. 

Mimarlık hizmeti sunucuları, mimarlık sanatı ve bilimine iliĢkin bilgilerini 

yitirmemeli ve ilerletmeli, mimarlığın bir bütün olarak ortaya koyduğu kazanımlara 

saygılı olmalı, bunların geliĢmesine katkıda bulunmalı ve mimarlık sanatı, bilimi ve 

hizmetiyle uğraĢırken bilgiye dayanan ve tarafsız mesleki değerlendirmeleri bütün 

diğer amaçların üstünde tutmalıdırlar. 

Uygulamalar 

1.1. Mimarlık hizmeti sunucuları, mesleklerinin uygulanmasıyla ilgili alanlardaki 

mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliĢtirmek üzere çaba harcamalıdırlar. 

1.2. Mimarlık hizmeti sunucuları, mimarlıkta eğitim, araĢtırma, staj, tasarım, 

teknoloji, yapım yöntemleri ve uygulamayla ilgili tüm alanlarda standartların 

yükseltilmesi için çalıĢmalıdırlar. 

1.3. Mimarlık hizmeti sunucuları, kendi ofis iĢleyiĢleri içinde izleme ve 

değerlendirme iĢlevini de yerine getiren yeterli ve etkin süreçlerin bulunmasını ve 

iĢlerini tam bir Ģekilde, verimli olarak ve zamanında yürütebilmelerini olanaklı 

kılacak, yeterli sayıda yetkin ve denetimci eleman bulunmasını sağlamalıdırlar. 

1.4. ĠĢin, mimarlık hizmeti sunucusu adına onun bir elemanı veya mimarın doğrudan 

denetimi altında çalıĢan baĢka herhangi bir kiĢi tarafından yürütülmesi durumunda, 

hizmet sunucu bu kiĢinin söz konusu iĢi yapabilmek için yeterli yetkinliğe sahip 

olmasından ve uygun Ģekilde denetlenmesinden sorumludur. 
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1.5. Mimarlık hizmeti sunucularının, kabul edilemeyecek bir uzlaĢma yoluna gitmek 

zorunda kalmaktansa, mimarlık hizmetleri veya iĢ sözleĢmesini feshetme hakkı 

bulunmalıdır. 

1.6. Mimarlık hizmeti sunucuları, projenin türü ve içeriği hakkında aĢağıda belirtilen 

ve kendi yasal düzenlemelerinde izin verilen Ģekilde bir veya daha fazla yöntem esas 

alınarak gerekli tüm iĢ ve hizmetleri kapsayacak bir ücret önerisi sağlayacak kadar 

bilgiye sahip olmadıklarında, herhangi bir ücret önermemelidirler: 

• Ücret tarifesi 

• Geleneksel ücret verilerinden oluĢan bağımsız bir tarife 

• ĠĢgücü/saat hesabı 

• Tanımlanabilir genel giderler ve maaĢ dengeleri ile kâr ve zarar paylarını da içeren 

bir 

saat baĢı ödeme hesabı 

• ĠĢgücü/saat ve bunun yanı sıra tanımlanabilir genel giderler ve maaĢ dengeleri ile 

kârve zarar paylarını da içeren –böylece en azından eğitim ve ekipmana belirli bir 

düzeyde yeniden yatırım yapılmasını da sağlayacak- diğer gerekli kaynaklar üzerine 

kurulu bir götürü bedel hesabı veya tahmini Bir mimarlık hizmeti sunucusu, 

sözleĢme öncesi görüĢmelerde bulunurken, aynı iĢ veya hizmet için baĢka bir hizmet 

sunucu tarafından önerilen ücreti dikkate alarak, daha önce yaptığı ücret önerisinde 

buna göre değiĢiklik yapmamalıdır. Bu uygulama, iĢvereni ve toplumu herhangi bir 

mimarlık hizmeti sunucusunun uygunsuz bir Ģekilde kaynak kısıtlamasından 

korumak için gereklidir. 

2. Ġlke: 

Topluma KarĢı Yükümlülükler 

Mimarlık hizmeti sunucuları, toplum çıkarlarını korumak adına, mesleki 

faaliyetlerini ve sorumlu oldukları iĢleri ve hizmetleri düzenleyen yasaların içerik ve 

özlerine uymalı ve bu tür iĢ ve hizmetler süresince gerçekleĢtirdikleri mesleki 

faaliyetlerin toplumsal ve çevresel etkilerini dikkate almalıdırlar. 

Uygulamalar 

2.1. Mimarlık hizmeti sunucuları, mimarlığı ürettikleri toplumun değerler sistemine, 

doğal ve kültürel mirasına saygı duymalı, bunların korunması ve geliĢtirilmesine 

yardımcı olmalıdırlar. Mümkün olan en yüksek tasarım kalitesine ulaĢarak, yalnızca 

çevreyi iyileĢtirmek için değil, aynı zamanda bu çevre içindeki yaĢam ve yaĢama 

ortamı kalitesinin sürdürülebilir bir Ģekilde iyileĢtirilmesi yönünde çaba göstermeli 

ve yaptıkları iĢin, bu iĢin verdiği ürünleri kullanması veya bunların varlığından 

yararlanması beklenebilecek herkesin en geniĢ anlamdaki çıkarları 

üzerindeki etkilerini tam olarak gözetmelidirler. 

2.2. Mimarlık hizmeti sunucuları, kendilerini veya mesleki hizmetlerini hiç bir 

zaman doğruluktan uzak veya yanıltıcı biçimde sunmamalı veya tanıtmamalıdır. 

Onların adına çalıĢıp çalıĢmadıklarına bakılmaksızın, baĢkalarının da bu tür 

davranıĢlarda bulunmasına izin vermemelidirler. 

2.3. Mimarlık hizmeti sunucuları, mesleki yükümlülükleriyle bağdaĢmayacak veya 

bağımsızlıkları, tarafsızlıkları veya dürüstlükleri konusunda kuĢku uyandırabilecek 

davranıĢlarda bulunmaktan veya kendilerini böyle bir duruma sokmaktan her zaman 

kaçınmalıdırlar. 

2.4. Mimarlık hizmeti sunucuları, sahip oldukları bilgiye veya mesleki görüĢe ters 

düĢen, ya da baĢkaları için yanıltıcı veya adaletsiz olduğunu bildikleri, ya da mesleği, 

iĢvereni veya kullanıcıyı küçük düĢürücü herhangi bir yazılı veya baĢka türlü bir 

ifadede bulunmamalı, böyle bir ifadeyi desteklememeli veya kabullenmemelidirler. 
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2.5. Mimarlık hizmeti sunucuları, bir suçun veya etik olmayan davranıĢın oluĢumuna 

neden olabilecek herhangi bir eylemi, özellikle de herhangi bir mali yolsuzluğu veya 

düzensizliği saklamaya veya örtbas etmeye yönelik davranıĢları desteklememeli, 

cesaretlendirmemeli veya kabullenmemelidirler. 

2.6. Hizmet sunucular bu Etik Kuralları ve bunların yanı sıra, verdikleri veya 

vermeyi amaçladıkları hizmetlere iliĢkin diğer davranıĢ kuralları ve yasaları 

incelemeli ve bunlara uymalıdırlar. 

 

3. Ġlke: 

ĠĢverene KarĢı Yükümlülükler 

Mimarlık hizmeti sunucuları, gerçekleĢtirdikleri iĢ ve hizmetleri bağlılıkla, bilinçli 

olarak, yetkince ve profesyonel bir biçimde yürütmek ve bunu yaparken gerekli 

dikkati, beceriyi ve titizliği göstererek bağımsızlıklarını, tarafsızlıklarını ve 

dürüstlüklerini korumak konusunda iĢverene karĢı yükümlülük taĢımaktadırlar. 

Mimarlık hizmeti sunucuları, hizmetlerini önyargısız ve tarafsız değerlendirmeler 

yaparak gerçekleĢtirmelidirler. Bütün mesleki hizmetlerin sağlanmasında, ilgili 

teknik ve mesleki standartları göz önünde tutmalıdırlar. Mimarlık sanatı, bilimi ve 

iĢinin gerçekleĢtirilmesinde bağımsız, tarafsız, bilgiye dayalı ve profesyonel görüĢler 

tüm diğer amaçlardan önce gelmelidir. 

Uygulamalar 

3.1. Mimarlık hizmeti sunucuları, iĢveren veya gelecekteki kullanıcılar tarafından 

ifade edilen ihtiyaç ve isteklere, bunların burada belirtilen Ġlkeler ve Uygulamalar ile 

karĢıtlık yaratmaması koĢuluyla, saygı göstermelidirler. Hizmet sunucu iĢvereni veya 

gerekirse kullanıcıyı, ortaya çıkan veya çıkabilecek karĢıtlıklar konusunda hemen 

bilgilendirmelidir. Bu konuda açık bir anlaĢma sağlanmaması halinde, hizmet 

sunucunun ya kurallara uygun bir Ģekilde bu ihtiyaç ve istekleri karĢılaması ya da 

mimarlık hizmeti veya iĢ sözleĢmesini feshetmesi gerekir. 

3.2. Mimarlık hizmeti sunucuları, meslekleriyle ilgili bir iĢi ancak yeterli bilgi ve 

yeteneğe sahip olduklarından ve gerektiği durumlarda, belirli bir hizmet için 

anlaĢılan ücretin iĢverenlerine karĢı tüm yükümlülüklerini her yönden karĢılamak 

için yeterli mali ve teknik sağladığından veya sağlayacağından emin olduklarında 

kabul etmelidirler. Bu koĢul, hizmet sağlayıcı, iĢveren veya güncel/gelecekteki 

kullanıcı tarafından veya onların adına danıĢmanların görevlendirilmesi halinde de 

geçerlidir. Hizmet sunucu tarafından görevlendirilen danıĢmanların, konuyla ilgili 

alanlarda eğitim, staj veya deneyim yoluyla yetkinleĢmiĢ olması gerekir. 

3.3. Mimarlık hizmeti sunucuları emeklerinin karĢılığını, yalnızca ilgili hizmet veya 

iĢ sözleĢmesinde belirtilen ücretler ve primler kapsamında almalıdırlar. 

3.4. Mimarlık hizmeti sunucuları, bir iĢi almak için iĢverene herhangi bir özendirici 

teklif veya ödeme yapmamalı, benzer Ģekilde, proje veya inĢaat yöneticileri veya 

danıĢmanlarından, iĢverenden, güncel veya gelecekteki kullanıcılardan, 

müteahhitlerden, uzmanlardan, ürün tedarikçilerinden veya diğer ilgili aracılardan, 

kayıt dıĢı gelir getirecek herhangi bir özendirici teklif veya ödeme kabul etmemeli 

veya onlara bu türden önerilerde bulunmamalıdırlar. 

3.5. Mimarlık hizmeti sunucuları, iĢverenlere, güncel veya gelecekteki kullanıcılara, 

müteahhitlere ve diğer ilgili kiĢi veya kuruluĢlara, haberdar oldukları ve çıkar 

çatıĢması yaratabilecek önemli durumları bildirmelidirler. 

ĠĢin sürdürülmesine karar verilirse, özellikle sözleĢmenin performansı üzerinde 

değerlendirme yapması beklenen hizmet sunucuları, mevcut koĢulların bahsi geçen 

kiĢi veya kuruluĢların çıkarlarına zarar vermeyeceğini ve kendi görevlerinin önünde 

engel oluĢturmayacağını garanti altına almalıdır. 
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3.6. Mimarlık hizmeti sunucuları, iĢverenlerine ve güncel veya gelecekteki 

kullanıcılara bağımsız ve tarafsız önerilerde bulunmalıdırlar. 

3.7. Bir mimarlık hizmeti sunucusunun görevlendirilmesi konusundaki Ģartlar, 

iĢverenle yapılacak yazılı bir anlaĢmayla belirlenmelidir: 

• ĠĢ veya hizmetin kapsamı; 

• Sorumlulukların dağılımı ve sınırları; 

• Proje, iĢ veya hizmetlere iliĢkin bütçe veya diğer maliyet kısıtlamaları; 

• ĠĢ veya hizmet için ödenecek ücret, bu ücretin hesaplanma yöntemi (uygun olduğu 

hallerde) ve ödeneceği aĢama;• ĠĢ iliĢkisinin sona erdirilmesine iliĢkin hükümler. 

3.8. Mimarlık hizmeti sunucuları iĢverenlerinin ve diğer güncel veya gelecekteki 

kullanıcıların iĢlerinin gizlilik ve mahremiyetine saygı göstermeli ve yasaların 

gerektirmesi durumu hariç, gizli bilgileri iĢverenin veya ilgili tarafın önceden yazılı 

izni olmadan açıklamamalıdır. 

3.9. Mimarlık hizmeti sunucuları meslekleriyle ilgili iĢlerini gerekli beceri, dikkat ve 

özenle yürütmelidirler. 

3.10. Mimarlık hizmeti sunucuları meslekleriyle ilgili iĢlerini gereksiz gecikmelere 

yol açmadan ve, kendi denetimleri altında olduğu süreç boyunca, üzerinde anlaĢılmıĢ 

makul bir süre içinde yürütmelidirler. 

3.11. Mimarlık hizmeti sunucuları iĢverenlerini, onlar adına üstlendikleri iĢlerin veya 

hizmetlerin ilerleyiĢi hakkında ve bunun yanı sıra, özellikle iĢveren tarafından kalite 

veya maliyet konusunda belirli sınırlamaların konmuĢ olması halinde, hem iĢ veya 

hizmetlerin hem de projenin kalitesi ve maliyetini etkileyebilecek tüm konularla ilgili 

olarak düzenli olarak bilgilendirmelidir. 

3.12. Mimarlık hizmeti sunucuları, üstlendikleri proje, iĢ ve hizmetlerin ölçeğine 

bağlı olarak yasa karĢısında sahip oldukları yükümlülükler için hem miktar hem de 

süre açısından yeterli bir mesleki sorumluluk sigortasına sahip olmalıdırlar. 

3.13. Mimarlık hizmeti sunucuları, Ģikayetlere zamanında ve nazik bir Ģekilde, yazılı 

olarak cevap vermelidir. 

3.14. Mimarlık hizmeti sunucuları, -iĢ sözleĢmesinde yer alsa da almasa da- 

anlaĢmazlıkların çözümünde kullanılabilecek yöntemler hakkında bilgilendirmelidir: 

UzlaĢma, arabuluculuk, hakemlik veya sorunun çözülmesi için yetkili bir merci 

tarafından yapılacak alternatif uygulamalar. 

4. Ġlke: 

Mesleğe KarĢı Yükümlükler 

Mimarlık hizmeti sunucuları, bağımsızlık, tarafsızlık, mesleki gizlilik, dürüstlük ve 

mesleğin saygınlığını korumakla yükümlü olmalı, diğer kiĢilerin meĢru hakları ve 

çıkarlarına saygılı bir Ģekilde davranmalı ve bunun yanı sıra da, kendi 

meslektaĢlarının mesleki isteklerini ve katkılarını olumlu bir Ģekilde kabul etmeli, 

onların da haklarına saygı göstermelidirler. Mimarlık hizmeti sunucuları, iĢ ve 

hizmetlerine diğerleri –çalıĢanlar, iĢveren, kent plancıları, 

peyzaj mimarları, diğer mimarlar, çok disiplinli profesyonel firmalar veya Ģirketler, 

sanatçılar, iç mekân tasarımcıları, inĢaat ekonomistleri, uzmanlar, müteahhitler ve 

proje ekibindeki diğer kiĢiler- tarafından yapılan katkıları da olumlu bir Ģekilde kabul 

etmelidirler. 

Uygulamalar 

4.1. Mimarlık hizmeti sunucuları, mesleki etkinliklerini bağımsızlık, tarafsızlık, 

gizlilik, dürüstlük, doğruluk ve adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleĢtirmelidirler. 

4.2. Mimarlık hizmeti sunucuları, özel olarak o kiĢinin veya genel olarak tüm 

mimarlık hizmeti sunucularının itibarını zedeleyecek bir suçtan hüküm giymiĢ veya 

iflas sonrasında borcunu ödememiĢ veya adı mimarların kayıt listesinden kendi isteği 
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dıĢındaki nedenlerle çıkartılmıĢ veya resmi olarak tanınan bir mimarlık örgütünün 

üyeliğinden uzaklaĢtırılmıĢ olan, uygunsukiĢilerle ortaklık kurmamalı veya böyle 

kiĢilerle ortak yönetici konumunda olmamalıdırlar.. 

4.3. Mimarlık hizmeti sunucuları, yaptıkları eylemlerde mesleğin bağımsızlık, 

tarafsızlık, saygınlık ve dürüstlüğünü sergilemek konusunda çaba göstermeli ve 

mimarlık hizmet sunucularıyla iĢ yapan kiĢilerin yetersizlik veya yanlıĢ ve yanıltıcı 

ifadelerden korunmak konusunda güven duygusuna sahip olabilmeleri için, kendi 

temsilci ve çalıĢanlarının dadavranıĢlarını buradaki etik kurallara uygun bir Ģekilde 

gerçekleĢtirmelerini sağlamalıdırlar. 

4.4. Mimarlık hizmeti sunucuları, ırk, cinsiyet, din, engellilik, medeni hal veya 

cinsek tercihe bağlı ayrımcılık yapmamalıdırlar. 

4.5. Mimarlık hizmeti sunucuları, bir eser veya fikre ait hakkı elinde bulunduran 

baĢka bir hizmet sunucudan kesin olarak izin almadan, o eseri veya fikri 

kullanmamalı ve ondan haksız bir Ģekilde yararlanmamalıdırlar. 

4.6. Mimarlık hizmeti sunucuları, Ģartnamesinde ve yapılacak sözleĢme örneğinde 

katılımcıların fikrî haklarının korunmasını içermeyen bir tasarım yarıĢmasına 

katılmamalı veya bu tür ihalelere teklif veya öneri vermemelidirler. 

4.7. Mimarlık hizmeti sunucuları, Ģartnamesinde ve yapılacak sözleĢme örneğinde 

sağlanacak iĢ veya hizmetin kalite değerlendirmesinin veya seçilecek hizmet 

sunucunun mesleki nitelik değerlendirmesinin ön planda olmadığı bir tasarım 

yarıĢmasına katılmamalı veya bu tür ihalelere teklif veya öneri vermemelidirler. 

4.8. Mimarlık hizmeti sunucuları, önerilen ücretlerin projenin veya mimarlık hizmet 

sunucusunun seçiminden önce açıklanacağı bir tasarım yarıĢmasına katılmamalı veya 

bu tür ihalelere teklif veya öneri vermemelidirler. 

4.9. Mimarlık hizmeti sunucuları, bir yarıĢmada jüri üyeliği yaptıktan sonra o 

yarıĢmanın sonucunda oluĢan veya kapsamına giren iĢlerle ilgili hiçbir görev 

üstlenmemelidirler. 

4.10. Mimarlık hizmeti sunucuları, baĢka bir mimarın çalıĢmalarını kötü niyetle veya 

haksız bir Ģekilde eleĢtirmemeli veya bu çalıĢmaları gözden düĢürmeye 

kalkıĢmamalıdırlar. 

4.11. Mimarlık hizmeti sunucuları, kendilerine bir proje veya herhangi bir baĢka 

mesleki hizmet teklifiyle gelindiği zaman, baĢka bir mimarlık hizmet sunucusunun 

halen aynı iĢverenle söz konusu iĢ veya mesleki hizmetle ilgili bir anlaĢması 

olduğunu biliyorlarsa veya 

bu iliĢkiyi makul bir irdelemeyle kesin olarak öğrenebiliyorlarsa, diğer hizmet 

sunucuyu durumdan haberdar etmelidirler. 

4.12. Mimarlık hizmeti sunucuları, baĢka bir hizmet sunucusunun ürünü üzerinde 

görüĢ vermek üzere görevlendirildikleri zaman, bu ilerde açılacak veya halen devam 

etmekte olan bir hukuk davasını açıkça etkilemediği sürece, o hizmet sunucuyu 

durumdan haberdar etmelidirler. 

4.13. Mimarlık hizmeti sunucuları, mesleki faaliyetleriyle ilgili mali iĢlemlerin 

yasalara uygun bir Ģekilde idare edildiğinden emin olmalıdırlar. 

4.14. Mimarlık hizmet sunucularının temsilcileri, imza sahibinin sözkonusu projenin 

tasarımcısı olması veya sözkonusu projenin imza sahibinin doğrudan denetimi ve 

yetkisi altında hazırlanmıĢ olması durumu dıĢında, yapı izni, planlama izni, yapı 

yönetmeliği onayı veya diğer ilgili yasal belgelere ulaĢmak üzere baĢvuruyu 

imzalayamazlar. 

4.15. Mesleği düzenleyen bir merci veya bir meslek kuruluĢu, kayıtlı veya lisanslı bir 

mimarlık hizmeti sunucusuna veya bir firma, Ģirket veya mimarlık hizmetlerini 

sunmak konusunda kayıtlı veya yetkili olan baĢka bir tüzel kiĢiliğe karĢı Ģikayette 



 

 
121 

bulunduğunda veya dava açtığında, ilk durumda hizmet sunucusu veya büyük ortağı, 

ikinci durumda ise firma, Ģirket veya diğer tüzel kiĢiliğin baĢkanı veya yöneticisi 

Ģahsen (yani bir yasal veya diğer temsilci aracılığı olmaksızın) bu Ģikayet veya 

davanın muhatabı olmalıdır. 
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EK D 

AIA 2007 Code of Ethics and Professional Responsibility  

Preamble 

Members of The American Institute of Architects are dedicated to the highest 

standards of professionalism, integrity, and competence. This Code of Ethics and 

Professional Conduct states guidelines for the conduct of Members in fulfilling those 

obligations. The Code is arranged in three tiers of statements: Canons, Ethical 

Standards, and Rules of Conduct: 

 Canons are broad principles of conduct. 

 Ethical Standards (E.S.) are more specific goals toward which Members 

should aspire in professional performance and behavior. 

 Rules of Conduct (Rule) are mandatory; violation of a Rule is grounds for 

disciplinary action by the Institute. Rules of Conduct, in some instances, 

implement more than one Canon or Ethical Standard. 

The Code applies to the professional activities of all classes of Members, wherever 

they occur. It addresses responsibilities to the public, which the profession serves and 

enriches; to the clients and users of architecture and in the building industries, who 

help to shape the built environment; and to the art and science of architecture, that 

continuum of knowledge and creation which is the heritage and legacy of the 

profession. 

Commentary is provided for some of the Rules of Conduct. That commentary is 

meant to clarify or elaborate the intent of the rule. The commentary is not part of the 

Code. Enforcement will be determined by application of the Rules of Conduct alone; 

the commentary will assist those seeking to conform their conduct to the Code and 

those charged with its enforcement. 

Statement in Compliance With Antitrust Law 

The following practices are not, in themselves, unethical, unprofessional, or contrary 

to any policy of The American 

Institute of Architects or any of its components: 

1. submitting, at any time, competitive bids or price 

quotations, including in circumstances where price is 

the sole or principal consideration in the selection of an 

architect; 

2. providing discounts; or 

3. providing free services. 
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Individual architects or architecture firms, acting alone and not< on behalf of the 

Institute or any of its components, are free to decide for themselves whether or not to 

engage in any of these practices. Antitrust law permits the Institute, its components, 

or Members to advocate legislative or other government policies or actions relating 

to these practices. Finally, architects should continue to consult with state laws or 

regulations governing the practice of architecture.  

CANON I 

General Obligations 

Members should maintain and advance their knowledge of the art and science of 

architecture, respect the body of architectural accomplishment, contribute to its 

growth, thoughtfully consider the social and environmental impact of their 

professional activities, and exercise learned and uncompromised professional 

judgment. 

E.S. 1.1 Knowledge and Skill: 

Members should strive to improve their professional knowledge and skill. 

Rule 1.101 In practicing architecture, Members shall demonstrate a consistent 

pattern of reasonable care and competence, and shall apply the technical knowledge 

and skill which is ordinarily applied by architects of good standing practicing in the 

same locality. 

Commentary: By requiring a “consistent pattern” of adherence to the common law 

standard of competence, this rule allows for discipline of a Member who more than 

infrequently does not achieve that standard. Isolated instances of minor lapses would 

not provide the basis for discipline. 

E.S. 1.2 Standards of Excellence: 

Members should continually seek to raise the standards of aesthetic excellence, 

architectural 

education, research, training, and practice. 

E.S. 1.3 Natural and Cultural Heritage: 

Members should respect and help conserve their natural and cultural heritage while 

striving to improve the environment and the quality of life within it. 

E.S. 1.4 Human Rights: 

Members should uphold human rights in all their professional endeavors. 

Rule1.401 Members shall not discriminate in their professional activities on the basis 

of race, religion, gender, national origin, age, disability, or sexual orientation.  

E.S. 1.5 Allied Arts & Industries: 

Members should promote allied arts and contribute to the knowledge and capability 

of the building industries as a whole. 

CANON II 

Obligations to the Public 
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Members should embrace the spirit and letter of the law governing their professional 

affairs and should promote and serve the public interest in their personal and 

professional activities. 

E.S. 2.1 Conduct: 

Members should uphold the law in the conduct of their professional activities. 

Rule 2.101 Members shall not, in the conduct of their professional practice, 

knowingly violate the law. 

Commentary: The violation of any law, local, state or federal, occurring in the 

conduct of a Member’s professional practice, is made the basis for discipline by this 

rule. This includes the federal Copyright Act, which prohibits copying architectural 

works without the permission of the copyright owner. Allegations of violations of this 

rule must be based on an independent finding of a violation of the law by a court of 

competent jurisdiction or an administrative or regulatory body. 

Rule 2.102 Members shall neither offer nor make any payment or gift to a public 

official with the intent of influencing the official‟s judgment in connection with an 

existing or prospective project in which the Members are interested. 

Commentary: This rule does not prohibit campaign contributions made in conformity 

with applicable campaign financing laws. 

Rule 2.103 Members serving in a public capacity shall not accept payments or gifts 

which are intended to influence their judgment.  

Rule 2.104 Members shall not engage in conduct involving fraud or wanton 

disregard of the rights of others.  

Commentary: This rule addresses serious misconduct whether or not related to a 

Member’s professional practice. When an alleged violation of this rule is based on a 

violation of a law, or of fraud, then its proof must be based on an independent 

finding of a violation of the law or a finding of fraud by a court of competent 

jurisdiction or an administrative or regulatory body.  

Rule 2.105 If, in the course of their work on a project, the Members become aware 

of a decision taken by their employer or client which violates any law or regulation 

and which will, in the Members‟ judgment, materially affect adversely the safety to 

the public of the finished project, the Members shall: 

a.advise their employer or client against the decision, 

b.refuse to consent to the decision, and 

c.report the decision to the local building inspector or other public official charged 

with the enforcement of the applicable laws and regulations, unless the Members are 

able to cause the matter to be satisfactorily resolved by other means.  

Commentary: This rule extends only to violations of the building laws that threaten 

the public safety. The obligation under this rule applies only to the safety of the 

finished project, an obligation coextensive with the usual undertaking of an architect. 
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Rule 2.106 Members shall not counsel or assist a client in conduct that the architect 

knows, or reasonably 

should know, is fraudulent or illegal. 

E.S. 2.2 Public Interest Services: 

Members should render public interest professional services, including pro bono 

services, and encourage their employees to render such services. Pro bono services 

are those rendered without expecting compensation, including those rendered for 

indigent persons, after disasters, or in other emergencies.  

E.S. 2.3 Civic Responsibility: 

Members should be involved in civic activities as citizens and professionals, and 

should strive to improve public appreciation and understanding of architecture and 

the functions and responsibilities of architects.  

Rule 2.301 Members making public statements on architectural issues shall disclose 

when they are being compensated for making such statements or when they have an 

economic interest in the issue.  

CANON III 

Obligations to the Client 

Members should serve their clients competently and in a professional manner, and 

should exercise unprejudiced and unbiased judgment when performing all 

professional services.  

E.S. 3.1 Competence: 

Members should serve their clients in a timely and competent manner.  

Rule 3.101 In performing professional services, Members shall take into account 

applicable laws and regulations. Members may rely on the advice of other qualified 

persons as to the intent and meaning of such regulations.  

Rule 3.102 Members shall undertake to perform professional services only when 

they, together with those whom they may engage as consultants, are qualified by 

education, training, or experience in the specific technical areas involved. 

Commentary: This rule is meant to ensure that Members not undertake projects that 

are beyond their professional capacity. Members venturing into areas that require 

expertise they do not possess may obtain that expertise by additional education, 

training, or through the retention of consultants with the necessary expertise.  

Rule 3.103 Members shall not materially alter the scope or objectives of a project 

without the client‟s consent. 

E.S. 3.2 Conflict of Interest: 

Members should avoid conflicts of interest in their professional practices and fully 

disclose all unavoidable conflicts as they arise.  



 

 
126 

Rule 3.201 A Member shall not render professional services if the Member‟s 

professional judgment could be affected by responsibilities to another project or 

person, or by the Member‟s own interests, unless all those who rely on the Member‟s 

judgment consent after full disclosure.  

Commentary: This rule is intended to embrace the full range of situations that may 

present a Member with a conflict between his interests or responsibilities and the 

interest of others. Those who are entitled to disclosure may include a client, owner, 

employer, contractor, or others who rely on or are affected by the Member’s 

professional decisions. A Member who cannot appropriately communicate about a 

conflict directly with an affected person must take steps to ensure that disclosure is 

made by other means. 

Rule 3.202 When acting by agreement of the parties as the independent interpreter of 

building contract documents and the judge of contract performance, Members shall 

render decisions impartially. 

Commentary: This rule applies when the Member, though paid by the owner and 

owing the owner loyalty, is nonetheless required to act with impartiality in fulfilling 

the architect‟s professional responsibilities. 

E.S. 3.3 Candor and Truthfulness: 

Members should be candid and truthful in their professional communications and 

keep their clients reasonably informed about the clients‟ projects. 

Rule 3.301 Members shall not intentionally or recklessly mislead existing or 

prospective clients about the results that can be achieved through the use of the 

Members‟ services, nor shall the Members state that they can achieve results by 

means that violate applicable law or this Code. 

Commentary: This rule is meant to preclude dishonest, reckless, or illegal 

representations by a Member either in the course of soliciting a client or during 

performance. 

E.S. 3.4 Confidentiality: 

Members should safeguard the trust placed in them by their clients. 

Rule 3.401 Members shall not knowingly disclose information that would adversely 

affect their client or that they have been asked to maintain in confidence, except as 

otherwise allowed or required by this Code or applicable law. 

Commentary: To encourage the full and open exchange of information necessary for 

a successful professional relationship, Members must recognize and respect the 

sensitive nature of confidential client communications. Because the law does not 

recognize an architect-client privilege, however, the rule permits a Member to reveal 

a confidence when a failure to do so would be unlawful or contrary to another 

ethical duty imposed by this Code. 
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CANON IV 

Obligations to the Profession 
Members should uphold the integrity and dignity of the profession. 

E.S. 4.1 Honesty and Fairness: 

Members should pursue their professional activities with honesty and fairness. 

Rule 4.101 Members having substantial information which leads to a reasonable 

belief that another Member has committed a violation of this Code which raises a 

serious question as to that Member‟s honesty, trustworthiness, or fitness as a 

Member, shall file a complaint with the National Ethics Council. 

Commentary: Often, only an architect can recognize that the behavior of another 

architect poses a serious question as to that other’s professional integrity. In those 

circumstances, the duty to the professional’s calling requires that a complaint be 

filed. In most jurisdictions, a complaint that invokes professional standards is 

protected from a libel or slander action if the complaint was made in good faith. If in 

doubt, a Member should seek counsel before reporting on another under this rule. 

Rule 4.102 Members shall not sign or seal drawings, specifications, reports, or other 

professional work for which they do not have responsible control. 

Commentary: Responsible control means the degree of knowledge and supervision 

ordinarily required by the professional standard of care. With respect to the work of 

licensed consultants, Members may< sign or seal such work if they have reviewed it, 

coordinated its preparation, or intend to be responsible for its adequacy. 

Rule 4.103 Members speaking in their professional capacity shall not knowingly 

make false statements of material fact. 

Commentary: This rule applies to statements in all professional contexts, including 

applications for licensure and AIA membership.  

E.S. 4.2 Dignity and Integrity: 

Members should strive, through their actions, to promote the dignity and integrity of 

the profession, and to ensure that their representatives and employees conform their 

conduct to this Code. 

Rule 4.201 Members shall not make misleading, deceptive, or false statements or 

claims about their professional qualifications, experience, or performance and shall 

accurately state the scope and nature of their responsibilities in connection with work 

for which they are claiming credit. 

Commentary: This rule is meant to prevent Members from claiming or implying 

credit for work which they did not do, misleading others, and denying other 

participants in a project their proper share of credit. 

Rule 4.202 Members shall make reasonable efforts to ensure that those over whom 

they have supervisory authority conform their conduct to this Code. 
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Commentary: What constitutes “ reasonable efforts” under this rule is a common 

sense matter. As it makes sense to ensure that those over whom the architect 

exercises supervision be made generally aware of the Code, it can also make sense to 

bring a particular provision to the attention of a particular employee when a 

situation is present which might give rise to violation. 

CANON V 

Obligations to Colleagues 

Members should respect the rights and acknowledge the professional aspirations and 

contributions of their colleagues. 

E.S. 5.1 Professional Environment: 

Members should provide their associates and employees with a suitable working 

environment, compensate them fairly, and facilitate their professional development. 

E.S. 5.2 Intern and Professional 

Development: 

Members should recognize and fulfill their obligation to nurture fellow professionals 

as they progress through all stages of their career, beginning with professional 

education in the academy, progressing through internship and continuing throughout 

their career. 

E.S. 5.3 Professional Recognition: 

Members should build their professional reputation on the merits of their own service 

and performance and should recognize and give credit to others for the professional 

work they have performed. 

Rule 5.301 Members shall recognize and respect the professional contributions of 

their employees, employers, professional colleagues, and business associates. 

Rule 5.302 Members leaving a firm shall not, without the permission of their 

employer or partner, take designs, drawings, data, reports, notes, or other materials 

relating to the firm‟s work, whether or not performed by the Member. 

Rule 5.303 A Member shall not unreasonably withhold permission from a departing 

employee or partner to take copies of designs, drawings, data, reports, notes, or other 

materials relating to work performed by the employee or partner that are not 

confidential. 

Commentary: A Member may impose reasonable conditions, such as th payment of 

copying costs, on the right of departing persons to take copies of their work.  

CANON VI 

Obligations to the Environment 

Members should promote sustainable design and development principles in their 

professional activities. 
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E.S. 6.1 Sustainable Design: 

In performing design work, Members should be environmentally responsible and 

advocate sustainable building and site design. 

E.S. 6.2 Sustainable Development: 

In performing professional services, Members should advocate the design, 

construction, and operation of sustainable buildings and communities. 

E.S. 6.3 Sustainable Practices: 

Members should use sustainable practices within their firms and professional 

organizations, and they should encourage their clients to do the same.  

RULES OF APPLICATION, ENFORCEMENT, AND AMENDMENT 

Application 

The Code of Ethics and Professional Conduct applies to the professional activities 

of all members of the AIA. 

Enforcement 

The Bylaws of the Institute state procedures for the enforcement of the Code of 

Ethics and Professional Conduct.Such procedures provide that: 

1. Enforcement of the Code is administered through a National Ethics Council, 

appointed by the AIA Board of Directors. 

2. Formal charges are filed directly with the National Ethics Council by 

Members, components, or anyone directly aggrieved by the conduct of the 

Members.  

3. Penalties that may be imposed by the National Ethics Council are: 

a.Admonition 

b.Censure 

c.Suspension of membership for a period of time 

d.Termination of membership. 

Appeal procedures are available. 

All proceedings are confidential, as is the imposition of an admonishment; however, 

all other penalties shall be made public.  

Enforcement of Rules 4.101 and 4.202 refer to and support enforcement of other 

Rules. A violation of Rules 4.101 or 4.202 cannot be established without proof of a 

pertinent violation of at least one other Rule.  

Amendment 
The Code of Ethics and Professional Conduct may be amended by the convention 

of the Institute under the same procedures as are necessary to amend the Institute‟s 

Bylaws. The Code may also be amended by the AIA Board of Directors upon a two-

thirds vote of the entire Board.  
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EK E 

 

TMMOB MĠMARLAR ODASI 

MESLEKĠ DAVRANIġ KURALLARI YÖNETMELĠĞĠ 

(41.Dönem Olağanüstü Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe girmiĢtir.) 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel Hükümler 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, mimarların, mimari faaliyet alanları ve 

sundukları mimarlık hizmetinin türü ne olursa olsun, mimarlık uygulamalarında ve 

mesleki etkinliklerinde topluma, iĢverene, meslektaĢlarına ve Mimarlar Odasına karĢı 

davranıĢlarına iliĢkin yükümlülükleri ve meslek mensuplarının birbiriyle ve halk ile 

olan iliĢkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmakla ilgili, usul ve esasları 

düzenlemektir.  

Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluĢları ile özel sektörde serbest olarak  

mimarlık  faaliyetinde  bulunan bütün mimarları kapsamaktadır. 

Dayanak 

MADDE 2- Bu Yönetmelik, 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis 

ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‟nun  2nci maddesinin (b) fıkrası hükmüne 

dayanılarak  hazırlanmıĢtır. 

Genel Hükümler 

MADDE 3- Bu Yönetmelikle belirlenen kurallara uymayan mimarlar, 

Mimarlar Odası Yönetim Kurulunca haklarında iĢlem yapılmak üzere Mimarlar 

Odası Onur Kuruluna sevk edilir. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Mesleki DavranıĢ Kuralları 

Mimarların Topluma KarĢı Yükümlülükleri 

MADDE 4 – Mimar, mesleki çalıĢmalarını yürütürken, topluma karĢı 

aĢağıdaki yükümlülüklere uygun davranır; 

a) Mimar, mesleki uygulamalarında ırk, dil, milliyet, inanç ve cinsiyet ayrımı 

yapamaz, insan haklarına saygıyı temel alır. 

b) Mimar, mesleğini uygularken doğal ve kültürel mirasın, kentsel ve 

çevresel değerlerin korunması, kamu ve toplum yararının önceliği ilkelerini gözetir.  

c) Mimar, topluma, bütün bilgi ve birikimi ile mesleki sorumluluk ve görev 

anlayıĢı ile hizmet sunar. 

Mimarların MeslektaĢlarına KarĢı Yükümlülükleri 

MADDE 5- Mimar, meslektaĢlarıyla iliĢkilerinde aĢağıdaki esaslara uygun 

davranır; 

a) Mimar, meslektaĢlarına doğrudan ya da dolaylı olarak ve bilerek zarar 

verecek davranıĢlardan kaçınır. 

b) Mimar, bir iĢi alabilmek için baĢka meslektaĢlarını mesleki bakımdan 

kötüleyici, küçümseyici tarzda hareket edemez. 
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c) Mimar, eser sahibi mimarın izni olmadan projesini kullanamaz, değiĢiklik 

ya da ilaveler yapamaz. Mimar, kendi eserleri üzerindeki telif haklarını kötüye 

kullanamaz. 

d) Mimar, baĢka bir meslektaĢı tarafından tasarlanmıĢ bir yapı ve mekânın, 

herhangi bir mesleki hizmet sorumluluğunu üstlenmeden önce o meslektaĢının iznini 

almak zorundadır. Proje müellifi belli değilse ya da bulunamıyorsa bu durumu 

çalıĢma yapmadan önce Mimarlar Odasına bildirmek zorundadır. 

e) Mimar meslektaĢlarının eserlerini ve çalıĢmalarını, tahkir edici olmadan, 

mimarlık bilimi ve sanatının verileri çerçevesinde dürüst, nesnel ve yapıcı olarak 

eleĢtirebilir. Kendi çalıĢmalarına yönelik bu tarz eleĢtirileri de hoĢgörüyle karĢılar.  

 

f) Belli bir mesleki hizmetin baĢka mimar tarafından üstlenilmiĢ olduğunu 

veya bu konuda çalıĢma yapıldığını bilen ya da makul bir araĢtırma sonucu bunu 

öğrenebilecek durumda olan mimar, iĢ sahibinin kendisine aynı iĢi önermesi 

durumunda, bu teklifi ilgili meslektaĢına ve Mimarlar Odasına bildirmek zorundadır. 

g) Mimar, baĢkasına ait mimarlık eserlerini kendine mâl edemez. Mesleki 

baĢarısını kendi çalıĢmaları üzerine kurar. MeslektaĢlarını küçümseyerek ya da 

kötüleyerek kendini ön plana çıkaramaz. MeslektaĢlarının eser ve hizmetlerine karĢı, 

tutumunda mesleki saygıyı temel alır. 

h) Her ne Ģartla olursa olsun, bir mimar baĢka bir mimar hakkında küçük 

düĢürücü davranıĢlarda ve hakarete varan açıklamalarda bulunamaz. Bu açıklamaları 

basın yayın organları ya da baĢka araçlar ile topluma yayamaz. 

ı) Mimar, meslektaĢlarının mesleki ve özlük haklarını korur, kendisinin yada 

baĢka bir mimarın mesleki ve özlük haklarının ihlaline izin vermez. Engel 

olunamamıĢsa derhal Mimarlar Odasına durumu bildirir. 

Mimarların ĠĢ Sahiplerine KarĢı Yükümlülükleri 

MADDE 6- Mimar, iĢ sahipleriyle iliĢkilerinde aĢağıdaki esaslara uygun 

davranır; 

a) Mimar üstlendiği iĢ veya hizmetin kapsamını, sorumluluklarını, ücretini, 

ödeme aĢamaları ve iĢ iliĢkilerinin sona erdirilmesi hakkında koĢullarını iĢ sahibiyle 

yapacağı yazılı bir sözleĢmeyle belirler. Mimar yapmıĢ olduğu sözleĢme Ģartlarına 

uymak, hizmetin kaliteli yürütülmesinde azami gayret ve iyi niyeti sarf etmekle 

yükümlüdür.   

b) Mimar, iĢ sahibine verdiği mimarlık hizmetine iliĢkin veya iĢle bağlantılı 

sırlarını iĢ sahibinin iznini almadan, ya da yasal gereklilik dıĢında açıklayamaz, 

kiĢisel çıkarları için kullanamaz. 

c) Mimar, iĢ sahibine yanıltıcı bilgiler vererek veya iĢi olduğundan farklı 

göstererek onun bilgi eksikliğini kötüye kullanamaz. Kamu yararına aykırı olarak 

özel haklar ve ayrıcalıklar sağlama vaadinde bulunamaz ya da bu yolları bir iĢ alma 

aracı olarak kullanamaz. 

d) Mimar, üstlendiği iĢ veya hizmetleri, eksiksiz ve meslek kuralları ve 

etiğine uygun hazırlamak, gereksiz gecikmelere yol açmadan tarafların anlaĢtıkları 

sözleĢmede belirtilmiĢ olan süre içinde tamamlamak, hizmetiyle ilgili yazılı ve çizili 

belgeleri kesin, açık ve her türlü bilgiyi içerecek Ģekilde yürürlükte bulunan ilgili 

yasa ve mevzuata uygun olarak düzenlemekle yükümlüdür. 

e) Mimar, iĢ sahibinin isteklerine saygı göstermeli, üstlendiği iĢlerin ve 

hizmetlerin ilerleyiĢi hakkında, özellikle kalite ve maliyet konusunda belirli 

sınırlamalar konulmuĢ olması halinde hizmetin kalite ve maliyetini etkileyebilecek 

konularla ilgili olarak iĢ sahibini bilgilendirmelidir. ĠĢ sahibinin onayı olmadan, 

projesinde herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapamaz. 
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f) Mimar, iĢi almak için iĢ sahibine herhangi bir özendirici teklifte 

bulunamaz. ĠĢ sahibinden veya iĢ sahibinin bilgisi dahilinde ya da bilgisi dıĢında 

kayıt dıĢı gelir getirecek herhangi bir özendirici teklif veya ödemeyi kabul edemez. 

Mimarların Mimarlık Mesleğine KarĢı Yükümlülükleri  

MADDE 7 – Mimar, mesleğine karĢı kiĢisel yükümlülüklerinde aĢağıdaki 

esaslara uygun davranır; 

a) Mimar mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıĢtan 

kaçınmak zorundadır. 

b)  Mimar, mesleki faaliyetlerini bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik, dürüstlük, 

doğruluk ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür. Mesleki sorumluluğu ile 

uyuĢmayacak ve dürüstlüğünden kuĢku uyandıracak davranıĢlardan kaçınır. 

c) Mimar, proje ve uygulamaları için gerçeğe aykırı olarak kendisinin kaliteli 

ve ucuz bina yaptığını ya da zamandan tasarruf sağladığını, ucuz ve süratli hizmet 

yaptığını ya da buna benzer bir hususu ileri sürerek ilan vermez. Hiçbir Ģekilde 

reklam yapamaz. 

d) Mimar, mimarlık mesleğinden yasaklanan kiĢilerle mesleki ortaklık 

kuramaz, mimarlık mesleğini onlarla birlikte icra edemez.  

e) Mimar, yasalarca kendisine verilmiĢ olan unvanlar dıĢında baĢka bir unvan 

kullanamaz.  

f) Mimar, daha önce kısmi ya da genel yarıĢması yapılmıĢ yahut teklif alma 

iĢi idarece tamamlanarak sonuca bağlanmıĢ ve dolayısıyla en uygun proje müellifi 

belli olmuĢ bir iĢ için iĢ sahibi tarafından daha sonra kendisine yapılan iĢ teklifini 

Mimarlar Odasına haber vermek zorundadır. 

Mimarların Meslek Odasına KarĢı Yükümlülükleri 

MADDE 8-  Mimar, Mimarlar Odasına karĢı aĢağıdaki yükümlülüklere uygun 

davranır; 

a) Mimar, mesleğini uygularken toplum içinde meslek topluluğunun bir 

temsilcisi durumundadır ve yürürlükte bulunan meslek alanıyla ilgili bütün yasa, 

tüzük ve yönetmeliklere, mesleğin uygulanması konusundaki Oda kararlarına uymak 

zorundadır. 

b) Mimar, yarıĢma sonucunda elde edilecek iĢ veya hizmetin kalite 

değerlendirmesinin veya seçilecek mimarın mesleki nitelik değerlendirmesinin ön 

planda olmadığı anlaĢılan ya da Oda politikalarıyla yönetmeliklerine aykırı olduğu 

tespit edilen ve bu nedenle Oda tarafından boykot edilmesine karar verilmiĢ olan bir 

tasarım yarıĢmasına danıĢman, asli-yedek jüri üyesi ve yarıĢmacı olarak katılamaz, 

bu tür ihalelere teklif veya öneri veremez. 

c) Mimar, sorumluluğunu üstlendiği mesleki görevi yürütürken iĢ sahibi 

kurum ve kuruluĢ tarafından kamu yararına aykırı yönlendirilmesi halinde, bu 

konuda karĢılaĢtığı istek ve zorlamaları Mimarlar Odasına bildirir. 

d) Mimarlar Odasının herhangi bir kurul ya da organında seçimle göreve 

gelen ya da görevlendirilen mimar, bu görevi yürüttüğü esnada yasa ve yönetmelikler 

ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymak, harcamalarını genel kurullarda 

ve yönetim kurullarında kabul edilmiĢ bütçeye uygun Ģekilde ve belgeli olarak 

yapmak, tüm üyelere her konuda eĢit davranmak, Oda organlarına aday olan üyelere 

eĢit mesafede durmak, alt birimlerdeki organ seçimlerinde taraf olmamak ve 

seçimleri etkileyecek çalıĢmalarda bulunmamak, üst birim veya kurullara 

gönderilmesi gereken tüm bilgi, belge ve evrakın zamanında, tam ve eksiksiz olarak 

iletilmesini sağlamak zorundadır. 

MADDE 9- Mimarlar Odasının herhangi bir organında seçimle göreve gelen 

mimar, bu görevi yürüttüğü esnada yerel yönetim seçimlerine aday olduğu taktirde 



 

 
133 

Mimarlar Odasındaki görevinden çekilmiĢ sayılır. Adaylık sürecinde ve seçildikten 

sonra Mimarlar Odasındaki görevini propaganda aracı olarak kullanamaz.       

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 10- Bu Yönetmelik ile 13 ġubat 1971 tarihli “Mimarlar Odası 

Mimarlık Mesleğini Uygulama, Mimarlar Arası DayanıĢma, Mimarlık ġeref ve 

Haysiyetini Koruma Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

Yürürlük 

MADDE 11- Bu Yönetmelik Mimarlar Odası Genel Kurul kararıyla 

yürürlüğe girer 

Yürütme 

MADDE 12- Bu yönetmelik hükümlerini Mimarlar Odası Yönetim Kurulu 

yürütür. 
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