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UIA’NIN MESLE⁄‹ UYGULAMADA
GET‹RD‹KLER‹ ÜZER‹NE

1993 y›l›nda çal›ﬂmalar›na baﬂlayan Uluslararas› Mimarlar Birli¤i
“Mesle¤in Uygulanmas› Komisyonu”nun çal›ﬂmalar›, komisyonun
haz›rlad›¤› “Mutabakat Politikalar›” ve “K›lavuz
Metinler”inin 1999 y›l› Pekin Genel Kurulunda oybirli¤iyle
kabul edilmesiyle önemli bir aﬂamaya geldi.
Mimarl›k mesle¤ini uygulamada varolan yasa, yönetmelik,
standart vb. düzenlemeler, ülkeler aras›nda, hatta baz› ülkelerin
eyaletleri aras›nda ciddi farkl›l›klar gösteriyor. Avrupa
Toplulu¤u’nun 1985’de “Mimarlar Yönergesi”ni
yay›mlamas›yla üye ülkeler kapsam›nda baﬂlat›lan giriﬂim de,
geniﬂ ölçüde etkili olmakla birlikte, bu farkl›l›klar›
k›sa sürede gideremedi.
Öte yandan 1980 sonras› kural tan›mayan neo-liberal politikalar
sonucu, her alanda oldu¤u gibi mimarl›k alan›nda da
“kurals›zlaﬂt›rma” giriﬂimleri bugün de sürüyor.
UIA Mesle¤i Uygulama Komisyonu çal›ﬂmalar›n›n yo¤unlaﬂt›¤›
y›llarda, bizde “Mimarl›k Meslek Yasas›” tart›ﬂmalar›
gündemdeydi. Bizdeki tart›ﬂmalarda UIA çal›ﬂmalar›ndan,
zaman›nda ve yeteri kadar yararlan›ld›¤›n›
söylemek pek mümkün de¤il. Oysa o y›llarda UIA çal›ﬂmalar›n›n
taslak metinleri, “Yasa” tart›ﬂmalar›na ciddi ölçüde kolaylaﬂt›r›c›
katk›lar getirebilecek düzeydeydi. Ancak 1999 Uluda¤
Ola¤anüstü Genel Kurulunda, UIA’n›n “Mutabakat
Politikalar›” ve “K›lavuz Metinleri”ndeki ilkelere uyumun
dikkate al›nmas›, belki de tart›ﬂmalar›n belirli bir aﬂamada
noktalanmas›na yard›mc› oldu.
UIA’n›n bu çal›ﬂmas›n›, kuﬂkusuz günümüze egemen
“küreselleﬂme” olgusundan ve beraberindeki politik,
ekonomik gerçekliklerden ba¤›ms›z düﬂünemeyiz.
Burada iki yönlü bir tespit söz konusu. Birincisi, mesle¤in dünya
ölçe¤inde temel alaca¤› ortak yasal ilkeler ve her ülkede geçerli
olabilecek ortak düzenlemeler, s›n›rlar›n anlams›zlaﬂt›¤› “iﬂ”
hayat›n›n kaç›n›lmaz bir gere¤i olarak ortaya ç›k›yor. ‹kincisi, bu
ortak ilke ve düzenlemeler, “küreselleﬂen” iktidarlar›n meslek
alan›nda getirmek istedi¤i “kurals›zlaﬂt›rma” giriﬂimlerine karﬂ› da
bir dayanak oluﬂturuyor.

I

A¤›rl›kl› olarak, ABD Amerikan Mimarlar Enstitüsünden
kaynaklanan ve AB ile ba¤lant›l› Avrupa Mimarlar Konseyi
politikalar› ile de örtüﬂen bu UIA çal›ﬂmas›na, Türkiye’den
“ihtiyatl›” bir yaklaﬂ›mla bak›lmas›, hatta belirli baz› noktalar›na,
belki de bütününe eleﬂtiri getirilmesi olas›. Ancak, “Mutabakat
Politikas›” ve “K›lavuz Metinler”in esneklikler içerdi¤i,
ülkelerin yerleﬂik koﬂullar› dikkate al›narak de¤erlendirilecek
ilkesel öneri ve tavsiye niteli¤i taﬂ›yan metinler olarak
öngörüldü¤ü gözden kaç›r›lmamal›d›r.
Göz önünde tutulmas› gereken bir baﬂka önemli nokta da,
bu çal›ﬂman›n bitmiﬂ, kesin, de¤iﬂtirilemez olmad›¤›d›r. Metinlerin,
geliﬂtirilecek eleﬂtiri ve öneriler do¤rultusunda de¤iﬂime aç›k
oldu¤u, UIA Mesle¤i Uygulama Komisyonunun bu anlay›ﬂla
çal›ﬂmalar›n› sürdürdü¤ünü belirtmek isteriz.
Bu kitapta ayr›ca, UIA’n›n mesle¤i uygulama ve mimarl›k e¤itimi
ba¤lam›nda iki önemli belgesini daha bulabileceksiniz.
UIA Mesle¤i Uygulama Komisyonu çal›ﬂmalar›nda da de¤inilen
UIA / UNESCO Mimarl›k E¤itimi ﬁart› ve Dan›ﬂmanl›k
Hizmetlerinde UIA Uluslararas› Ahlak Kurallar›’n›n
daha önce Oda içi yay›nlarda yeralan Türkçe çevirilerini de
yay›nl›yoruz.
Umar›z, biraz geç de olsa Türkçe çevirisini topluca
yay›mlad›¤›m›z bu belgeler, Oda çal›ﬂmalar› ve meslek
toplulu¤umuz için yararl› bir kaynak iﬂlevini yerine getirebilir.

Sayg›lar›m›zla,
M‹MARLAR ODASI

II

TÜRKÇE
ÇEV‹R‹
ÜZER‹NE
UIA Mesle¤i Uygulama Komisyonunun k›saca “Mutabakat
Politikalar›” ve “K›lavuz Metinler” olarak adland›rd›¤›m›z
çal›ﬂmalar›, daha taslak aﬂamas›ndayken Türkçe’ye çevrilmeye
baﬂland›. 1999 Pekin Genel Kurulunda oybirli¤iyle kabul edildi¤i
son ﬂekliyle metinlerin Türkçe’leri bir süredir internette
Mimarlar Odas›n›n web sitesinde ‹ngilizce orijinalleriyle
birlikte veriliyordu.
Uygulamada “yabanc›”s› oldu¤umuz baz› kavramlar› içermesi,
özgün dilinde de baz› karmaﬂ›k anlat›mlar›n bulunmas›,
metinlerin Türkçe’de kolay anlaﬂ›labilir bir dille yaz›labilmesi için
birkaç redaksiyon aﬂamas›n› gerektirdi.
Çeviriler bir anlamda “kolektif” bir çal›ﬂman›n ürünü oldu.
Bu çal›ﬂmaya katk› koyan, baﬂta de¤erli meslektaﬂlar›m›z
Teoman AKTÜRE, Aydan ER‹M, Arif ﬁENTEK ve Necdet TEYMUR
olmak üzere, metinleri çeviren, çevirilere iliﬂkin eleﬂtiri,
öneri ve düzeltmelerde bulunan bütün meslektaﬂlar›m›za
teﬂekkür ediyoruz.
Ayr›ca, hem özü, hem de dili itibariyle metinler üzerindeki
görüﬂlerinizin, geliﬂtirilmekte olan bu çal›ﬂmaya önemli katk›lar
getirebilece¤ini hat›rlatmak isteriz.

YAYINA HAZIRLAYANLAR
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Mimarl›k Prati¤i ‹çin
Tavsiye Edilen
Uluslararas›
Profesyonellik
Standartlar›
Konusunda
UIA
Mutabakat Metni
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Sunuﬂ

UIA Konseyi, Mesleki Pratik Komisyonu’nu 1994 y›l›nda kurdu ve program›n› onaylad›. Komisyon taraf›ndan 1993 - 1996 aras›ndaki üç y›ll›k dönemde yürütülen yaklaﬂ›k 25 ayl›k yo¤un bir çal›ﬂman›n ard›ndan, Mimarl›k Prati¤i ‹çin Tavsiye Edilen Uluslararas› Profesyonellik
Standartlar› Konusunda UIA Mutabakat Metni Önerisi’nin ilk
bask›s›, 1996 y›l› Temmuz ay›nda ‹spanya’n›n Barcelona kentinde toplanan UIA Genel Kurulu’nda oy birli¤i ile benimsendi. UIA Genel Kurulu’nun
bu karar› ile Mutabakat Metni, UIA’n›n ve UIA Mesleki Pratik Komisyonu’nun süregiden çal›ﬂmalar›na yön verecek politika önerileri olarak belirlenmiﬂ oldu.
Mutabakat Metni’nin ilk ﬂekli bütün UIA üye kesimlerine yolland› ve bu
kesimlerden metnin 1999 y›l›nda Beijing / Çin’de yap›lacak XXI. UIA Genel Kurulu’na kadar daha da geliﬂtirilmesi için iﬂbirli¤i yapmalar› ve katk›
koymalar› istendi. Mesleki Pratik Komisyonu’nun 1997-1999 y›llar›n› kapsayan program›n›n a¤›rl›¤›n›, Mutabakat Metni ve bu metnin politikalar› hakk›nda Konsey üyelerinden, UIA üye kesimlerinden ve komisyon üyelerinden gelen görüﬂ ve önerilerin cevapland›r›lmas› oluﬂturdu. Mutabakat Metni’nin ilk ﬂeklinde bu görüﬂler ve Mutabakat Metni’nin iskelet yal›nl›¤›ndaki politika çerçevesini doldurmak üzere, farkl› politika konular›nda geliﬂtirilmekte olan K›lavuz Metin’ler üzerinde komisyonda yap›lan görüﬂmelerin ›ﬂ›¤›nda belirli de¤iﬂiklikler yap›ld›.
Mutabakat Metni ve K›lavuz Metin’ler her UIA üye kesiminin özerkli¤ini tan›makta, eﬂitlik ilkeleri için belirli bir esneklik sa¤lamakta ve herhangi bir UIA üye kesiminin kendi yerel koﬂullar›n› yans›tan eklemelerin yap›labilmesine olanak verecek bir ﬂekilde yap›land›r›lmaktad›r.
Mutabakat Metni’nin amac›, çat›ﬂan ç›karlar aras›nda müzakere yolu
ile var›lm›ﬂ anlaﬂmalarla belirlenmiﬂ zorunlu standartlar getirmek de¤ildir.
Mutabakat Metni, asl›nda, uluslararas› mimarlar toplulu¤unun kamuoyunun ç›karlar›na en iyi hizmet edecek standartlar› ve uygulamalar› tarafs›z bir ﬂekilde belirlemek üzere yürüttü¤ü ortak bir giriﬂimin ürünüdür. Mutabakat Metni ve K›lavuzlar mimarl›k mesle¤i için en iyi uygulama
olarak kabul edilecek usulleri ve mesle¤in ulaﬂmay› hedefledi¤i standartlar› tan›mlamay› amaçlamaktad›r. Bunlar yaﬂayan dökümanlar olup, görüﬂ
ve deneyimlerin a¤›rl›¤› yönünde sürekli olarak gözden geçirilip de¤iﬂikli-
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¤e u¤rayacakt›r. UIA üye kesimlerinin özerkliklerine sayg›l› olmakla birlikte, bu kesimlerin Mutabakat Metni ve K›lavuzlar’› tan›tmalar›, kabul
etmeleri ve uygun oldu¤u taktirde, mevcut usul ve yasalarda bu do¤rultularda de¤iﬂiklikler yap›lmas› yönünde çal›ﬂmalar› istenmekte ve teﬂvik edilmektedir.
Mutabakat Metni ve K›lavuzlar’›n, mimarl›k hizmetlerine iliﬂkin karﬂ›l›kl› tan›ma müzakerelerine giren hükümetler, müzakereleri yürüten kurum ve kuruluﬂlar ya da di¤er kurum ve kuruluﬂlar için pratik bir rehber iﬂlevi görmesi amaçlanmaktad›r. Mutabakat Metni ve K›lavuz Metin’ler, taraflar›n tan›ma anlaﬂmalar›n› müzakere etmelerini kolaylaﬂt›racakt›r.
Tan›man›n sa¤lanmas›nda bugüne kadar en çok izlenen yol, GATS’›n VII.
maddesinde de izin verilebilece¤ine dair hüküm getirilen, ikili anlaﬂmalar
olmuﬂtur. E¤itim ve s›nav standartlar›nda, istenen mesleki deneyim koﬂullar›nda, yasa ve yönetmeliklerin etkileri ve benzer konularda ülkeler aras›nda farkl›l›klar vard›r ve bunlar bir bütün olarak karﬂ›l›kl› tan›man›n çok tarafl› olarak uygulanmas›n› son derece güçleﬂtirmektedir. ‹kili müzakereler,
iki belirli ülkeye iliﬂkin temel konular üzerinde yo¤unlaﬂmay› kolaylaﬂt›racakt›r. Ancak, ikili anlaﬂmalar, bir kez baﬂar›ld›ktan sonra, sonuçta karﬂ›l›kl› tan›may› daha geniﬂ ölçüde yayg›nlaﬂt›racak olan di¤er anlaﬂmalara
da yol açmal›d›r.
Mutabakat Metni bir “Profesyonellik ‹lkeleri” bildirimi ile baﬂlamakta
ve bunu bir dizi politika konusu izlemektedir. Her politika konusu, konuya
iliﬂkin politikan›n tan›m› ile aç›lmakta, ard›ndan ön bilgiler ve politikan›n
kendisi gelmektedir.
Mutabak Metni, 1999 y›l› Haziran ay›nda Çin’de, Beijing kentinde toplanan XXI inci UIA Genel Kurulu’nda oy birli¤i ile benimsenmiﬂtir. Bu karar›n metni, Ek A olarak, ekte verilmektedir.

ULUSLARARASI
M‹MARLAR B‹RL‹⁄‹
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PROFESYONELL‹⁄‹N ‹LKELER‹
Mimarl›k mesle¤inin üyeleri kendilerini meslek adaml›¤›, dürüstlük ve yetkinlik ilkelerine adam›ﬂ ve dolay›s› ile, topluma, toplumlar›n›n ve kültürlerinin yap›l› çevreleri ve refah›n›n geliﬂmesi için esas olan özel ve kendine özgü beceri ve yetenekler sunan kiﬂilerdir. Meslek ilkeleri bir yandan yasalarla di¤er yandan da mesleki davran›ﬂ› tan›mlayan düzenlemeler ve ahlak
kurallar› ile belirlenir.
Uzmanl›k : Mimarlar, e¤itim, lisans ve lisansüstü düzeyde yetiﬂtirilme ve
deneyim yolu ile geliﬂen sistematik bir bilgi, yetenek ve kuramlar bütününe
sahiptir. Mimarl›¤a iliﬂkin e¤itim, yetiﬂme ve s›nama süreçleri, mesleki hizmet almak için bir mimara iﬂ verilmesi durumunda, kamuoyunda o mimar›n, beklenen hizmetleri uygun bir ﬂekilde sa¤lamas›na olanak verecek, kabul edilir standartlara uydu¤u yönünde bir güven duygusu yaratacak ﬂekilde yap›land›r›lmaktad›r. Ayr›ca, mimarl›k meslek örgütlerinin pek ço¤unun
ve Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA)'n›n üyeleri, mimarl›k sanat ve bilimine iliﬂkin bilgilerini koruyup geliﬂtirmek, mimarl›k mesle¤inin bir bütün olarak kazand›¤› birikime sayg› duymak ve geliﬂmesine katk›da bulunmakla
yükümlüdür.
Özerklik: Mimarlar, müﬂterilerine ve/veya kullan›c›lara tarafs›z uzman
görüﬂü sunarlar. Mimarlar›n görevi, mimarl›k sanat› ve bilimi yolunda, bilgiye dayanan ve yozlaﬂmam›ﬂ mesleki de¤erlendirmelerin, baﬂka her türlü amaca bask›n olmas› gerekti¤i idealini yaﬂatmakt›r.
Mimarlar ayr›ca mesle¤e iliﬂkin iﬂlerini düzenleyen yasalar›n özüne ve
kapsam›na sahip ç›kmak ve mesleki faaliyetlerinin toplumsal ve çevresel etkilerini dikkatle göz önünde bulundurmakla da görevlidir.
‹ﬂe Ba¤l›l›k : Mimarlar, müﬂterileri ve toplum ad›na yapt›klar› iﬂlere kendi ç›karlar›n› gözetmeyen bir ba¤l›l›kla yaklaﬂ›rlar. Mesle¤in üyeleri müﬂterilerine yetkin ve profesyonelce hizmet vermek ve onlar ad›na peﬂin fikirlerden ar›nm›ﬂ, tarafs›z kararlar vermekle yükümlüdür.
Denetime Aç›kl›k: Mimarlar müﬂterilerine ba¤›ms›z, ve gerekiyorsa
eleﬂtirel görüﬂ vermek konusundaki ve yapt›klar› iﬂlerin toplum ve çevre
üzerindeki etkilerine iliﬂkin sorumluluklar›n›n fark›ndad›r. Mimarlar belirli
mesleki hizmetleri ancak o iﬂin gerektirdi¤i özel teknik alanda, dan›ﬂman
olarak iﬂbirli¤i yapacaklar› kiﬂilerle birlikte yeterli ö¤retim, e¤itim ve/veya
deneyime sahip olduklar› takdirde üstlenirler.
UIA, ulusal kesimlerinin ve Mesleki Pratik Komisyonu'nun programlar› arac›l›¤› ile kamu sa¤l›¤›, güvenli¤i, esenli¤i ve kültür için profesyonelli¤in ilkelerini oluﬂturmak ve profesyonellik standartlar›n› geliﬂtirmeyi amaçlamakta ve profesyonellik ve yetkinlik standartlar›n›n karﬂ›l›kl› olarak tan›n-
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mas›n›n kamu yarar›na oldu¤u kadar, mesle¤in sayg›nl›¤›n›n sürdürülebilmesi için de gerekli oldu¤u görüﬂünü desteklemektedir.
UIA'n›n ilke ve standartlar›, mimarlar›n mesleklerinin temel gereklerini yerine getirebilmeleri için kapsaml› bir ﬂekilde e¤itilmelerini ve uygulamal›
olarak yetiﬂtirilmelerini amaçlamaktad›r. Bu standartlar farkl› ulusal e¤itim
geleneklerini kabul etmekte ve bu nedenle de eﬂde¤erlik ögelerine olanak
vermektedir.

POL‹T‹KA KONULARI
Mimarl›k Meslek Prati¤i
Tan›m: Mimarl›k meslek prati¤i, kent planlamas› ve yap› veya yap› gruplar›n›n tasarlanmas›, inﬂaas›, geniﬂletilmesi, korunmas›, restorasyonu ve tadilatlar› için gereken mesleki hizmetlerin sunulmas›n› içermektedir. Bu mesleki hizmetler, planlama, ve arazi kullan›m› planlamas›, kentsel tasar›m;
avan projelerin, tasar›mlar›n, çizimlerin, maketlerin, ﬂartnamelerin ve teknik belgelerin haz›rlanmas›, baﬂkalar› taraf›ndan (dan›ﬂman mühendisler,
kent planc›lar›, peysaj mimarlar› ve di¤er uzman dan›ﬂmanlar) uygun ﬂekilde ve herhangi bir s›n›r konmadan haz›rlanan teknik çal›ﬂmalar aras›nda eﬂgüdümün sa¤lanmas›, yap› ekonomisi, sözleﬂme yönetimi, inﬂaat›n izlenmesi (baz› ülkelerde "kontrolluk" olarak tan›mlanmaktad›r) ve proje yönetimini içerir, ancak bunlarla s›n›rl› de¤ildir.
Ön Bilgi: Mimarlar kendi sanat ve bilimlerini antik dönemden bu yana
uygulamaktad›r. Mesle¤in bugün tan›d›¤›m›z ﬂekli çok büyük geliﬂmeler ve
de¤iﬂim göstermiﬂtir. Mimar›n iﬂi içerik aç›s›ndan daha zorlay›c› hale gelirken gerek müﬂterilerin talepleri gerekse teknolojik ilerleme daha karmaﬂ›klaﬂm›ﬂ, toplumsal ve ekolojik zorunluluklar daha bask›n hale gelmiﬂtir.
Bu de¤iﬂimler, tasar›m ve yap›m sürecinde yer alan pek çok kesimde gerek
verilen hizmetler gerekse de bu kesimler aras›ndaki iﬂbirli¤i aç›s›ndan de¤iﬂiklikler getirmiﬂtir..
Politika: Mimarl›k meslek prati¤ine iliﬂkin yukardaki tan›m, Uluslararas›
UIA Standartlar›n›n geliﬂtirilme sürecinde kullan›lmak üzere kabul edilmelidir.

Mimar
Tan›m: "Mimar" s›fat›, genellikle yasalar veya örf ve adetlerle, mesleki ve
akademik aç›dan yetkinli¤e sahip ve genel olarak mesle¤ini uygulad›¤›
idari birim içinde kay›tl›/ lisansl› / sertifikal› olan ve toplumun yaﬂam ortam›n›n mekan, form ve tarihsel içerik aç›s›ndan hakça ve sürdürülebilir bir
ﬂekilde geliﬂtirilmesi, esenli¤i ve kültürel ifadesini bulmas›n› savunmaktan
sorumlu kiﬂilere özgü bir tan›mlamad›r.
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Ön Bilgi: Mimarlar arazi geliﬂtirme, yap› ve inﬂaat iﬂlerini içeren geniﬂ
bir ekonomik sektör ile içinde yer alanlar›n, proje yapt›rarak, koruyarak,
tasar›m yaparak, inﬂa ederek, donatarak, finansman sa¤layarak, kurallar
koyup iﬂlemler yürüterek yap›l› çevremizi toplumun gereksinmeleri do¤rultusunda etkiledi¤i, kamu ve özel sektörlerin bir parças›d›r. Mimarlar çeﬂitli durumlarda ve örgütlenme yap›lar› içinde çal›ﬂ›r. Örne¤in, kendi baﬂlar›na çal›ﬂabilecekleri gibi, kamu veya özel bürolar›n eleman› olarak da çal›ﬂabilirler.
Politika: UIA, "mimar"a iliﬂkin yukar›daki tan›m›, Uluslararas› UIA Standartlar›n›n geliﬂtirilme sürecinde kullan›lmak üzere kabul etmelidir.

Bir Mimarda Aranan Temel Koﬂullar
Tan›m: Yukar›daki tan›m ba¤lam›nda, mimar olarak kay›t yapt›rabilmek/lisans/ sertifika alabilmek ve bir meslek adam› olarak mimarl›k yapabilecek yetkinli¤e sahip say›labilmek için gerekli temel koﬂullar, geçerlili¤i
kabul edilmiﬂ bir ö¤retim, e¤itim ve yetiﬂme süreci ile elde edilmiﬂ, aﬂa¤›da s›ralanan, varl›¤› kan›tlanabilir ö¤renim ve e¤itim yolu ile elde edilebilecek bilgi, beceri ve yeteneklerdir.
Ön Bilgi: 1985 y›l› A¤ustos ay›nda ilk kez bir grup ülke bir mimar›n sahip olmas› gereken temel bilgi ve yetenekleri(*) tan›mlamak üzere bir araya
geldi. Bu bilgi ve beceriler aﬂa¤›daki noktalar› içermektedir:
• Gerek estetik gerekse teknik gereksinmeleri karﬂ›layan ve çevresel aç›dan
sürdürülebilir olmay› amaçlayan mimari tasar›mlar yapabilmek yetene¤ine
sahip olmak;
• Mimarl›k ve ilgili sanat dallar›, teknolojiler ve beﬂeri bilimlerin tarihleri ve
kuramlar› hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmak;
• Mimari tasar›m›n kalitesinin etkileyicisi olarak, güzel sanatlar konusunda
bilgili olmak;
• Kentsel tasar›m, planlama ve planlama sürecinin gerektirdi¤i beceriler
konusunda yeterli bilgiye sahip olmak;
• ‹nsanlarla yap›lar ve yap›larla bu yap›lar›n çevreleri aras›ndaki iliﬂkileri
anlayabilmek ve yap›lar› ve yap›lar aras›ndaki mekanlar›, insan gereksinimleri ve ölçüleri ile iliﬂkilendirme gere¤ini kavram›ﬂ olmak;
• Çevresel aç›dan sürdürülebilir tasar›mlar›n elde edilmesi yöntemleri hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmak;
• Mimarl›k mesle¤i ve mimar›n toplumdaki yerini kavrayabilmek ve bunlara, özellikle sosyal faktörleri göz önüne alan proje ﬂartnameleri haz›rlanmas›nda iﬂlerlik kazand›rabilmek;
(*) Avrupa Topluluklar› Komisyonu'nun 85/384/EEC say›l› Direktifi esas al›nm›ﬂt›r.
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• Bir tasar›m proje ﬂartnamesi ve ihtiyaç program› için gerekli araﬂt›rma ve
haz›rlama yöntemlerini kavram›ﬂ olmak;
• Yap› tasar›m› ile ba¤lant›l› olarak strüktür tasar›m›, inﬂaat ve mühendislik sorunlar›n› kavram›ﬂ olmak;
• ‹ç mekanlarda konfor koﬂullar› yaratabilmek ve iklim koﬂullar›na karﬂ› koruyabilmek için, yap›lar›n fiziksel sorunlar› ve teknolojileri ile iﬂlevleri hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmak;
• Yap›lar› kullanacak olanlar›n taleplerini, maliyet ögeleri ve imar kurallar›n›n koydu¤u s›n›rlar içinde karﬂ›layabilmek için gerekli tasar›m becerilerine sahip olmak;
• Tasar›m kavramlar›n› yap›lara dönüﬂtürmek, planlar› genel planlarla bütünleﬂtirmek için gerekli olan üretim, örgütlenme, yasal düzenlemeler ve iﬂlemler konusunda yeterli bilgiye sahip olmak;
• Proje finansman›, proje yönetimi ve maliyet kontrolu konular›nda yeterli
bilgiye sahip olmak.
Politika: UIA yukarda belirtildi¤i ﬂekli ile bir temel koﬂullar bildirimini
Uluslararas› UIA Standartlar›n›n geliﬂtirilmesinde minimum ç›k›ﬂ noktas› olarak kabul etmeli ve bu koﬂullara mimarl›k ders programlar›nda yeterli a¤›rl›¤›n verilmesinin sa¤lamaya çal›ﬂmal›d›r. UIA ayn› zamanda bu temel koﬂullar›n sürekli olarak gözden geçirilmesini ve böylelikle gerek mimarl›k
mesle¤i gerekse toplum geliﬂirken bunlar›n geçerliliklerini korumas›n› gözetecektir.

E¤itim
Tan›m: Mimarl›k e¤itimi, bütün mezunlar›n, teknik gereksinimler ve sistemlerle, sa¤l›k, güvenlik ve ekolojik denge faktörlerinin göz önüne al›nmas› dahil olmak üzere, mimari tasar›m yapma konusunda bilgi ve yetenek
sahibi olmalar›n›; mimarl›¤›n kültürel, entellektüel, tarihsel, toplumsal, ekonomik ve çevresel içeri¤ini anlayabilmelerini; ve mimar›n toplumdaki geliﬂtirilmiﬂ, analitik ve yarat›c› düﬂünce gerektiren rolü ve sorumlulu¤unu tam
olarak kavram›ﬂ olmalar›n› sa¤lamal›d›r.
Ön bilgi: Aralar›nda tarihsel olarak önemli farkl›laﬂmalar olsa da (yar›zamanl› programlar, iﬂ deneyimi vs.), mimarl›k e¤itimi pek çok ülkede geleneksel olarak bir üniversitede 4-6 y›ll›k tam zamanl› akademik e¤itim (baz› ülkelerde ard›ndan belirli bir pratik yetiﬂtirme/deneyim/stajyerlik süresi
olmak üzere) olarak verilmektedir.
Politika: UIA, UIA/UNESCO Mimarl›k E¤itimi ﬁart› uyar›nca, mimarlar›n
e¤itim süresinin (yetiﬂtirme/pratik deneyim/stajyerlik d›ﬂ›nda) 5 y›ldan daha k›sa süreli olmamas›n›, eﬂitlik ilkesi ba¤lam›nda belirli bir esneklik sa¤-
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lansa ve pedagojik yaklaﬂ›mlar› ve yerel koﬂullar› karﬂ›lamalar›nda belirli
farkl›l›klar olsa da, esas olarak akreditasyon/onay/tan›nma kazanm›ﬂ bir
üniversitede, tam zamanl› olarak ve akredite edilmiﬂ/onaylanm›ﬂ/tan›nm›ﬂ
bir mimarl›k program› içinde verilmesini savunmal›d›r.

Akreditasyon/Onay/Tan›ma
Tan›m: Bu, belirli bir e¤itim program›n›n saptanm›ﬂ bir baﬂar› standard›na uydu¤unun onaylanmas› sürecidir. Amaç, uygun bir e¤itim temelinin sürekli k›l›nmas› ve daha da iyileﬂtirilmesinin güvence alt›na al›nmas›d›r.
Ön Bilgi: Ba¤›ms›z bir kuruluﬂ taraf›ndan yap›lacak akreditasyon/onay/tan›maya iliﬂkin onaylanm›ﬂ ölçüt ve usüller iyi entegre olmuﬂ ve
eﬂgüdümü sa¤lanm›ﬂ mimarl›k e¤itimi programlar›n›n geliﬂtirilmesinde yard›mc› olmaktad›r. Deneyimler, baz› ülkelerde kurum içinde yap›lan kalite
denetimlerine ek olarak, kurum d›ﬂ›ndan düzenli olarak yap›lan izlemelerle, standartlar›n teﬂvik edildi¤ini ve aralar›nda uyum sa¤lanmas›na gidildi¤ini göstermektedir.
Politika: E¤itim programlar› üniversite d›ﬂ›ndaki yetkili bir ba¤›ms›z kuruluﬂ taraf›ndan makul sürelerle (genellikle en fazla beﬂ y›l) akredite edilmeli/onaylanmal›/tan›nmal›d›r ve UIA, ilgili ulusal yüksek e¤itim kurumlar› ile birlikte ve mesle¤in ilkeli uygulanmas› ile yönlendirilecek süreçlerle,
bir mimar›n mesleki e¤itimininin içeri¤ine iliﬂkin, akademik olarak yap›land›r›lm›ﬂ, entellektüel aç›dan anlaﬂ›l›r, performans temelli ve ürün hedefli
standartlar geliﬂtirmelidir.

Mesleki Deneyim/Yetiﬂme/Stajyerlik
Tan›m: Pratik deneyim/yetiﬂme/stajyerlik, mimarl›k meslek prati¤inde mimarl›k e¤itimi s›ras›nda ve/veya bir meslek diplomas› al›nd›ktan sonra ve
kay›t/lisans/sertifika sürecinden önce gerçekleﬂtirilen yönlendirilmiﬂ ve yap›land›r›lm›ﬂ faaliyetlerdir.
Ön Bilgi: Toplumun korunmas› amac›yla, akademik haz›rl›¤›n tamamlay›c›s› olarak kay›t/lisans/sertifika için baﬂvuran kiﬂilerin formel e¤itimlerini pratik yönden bir yetiﬂtirme süreci ile bütünleﬂtirmeleri gerekir.
Politika: Mimarl›k e¤itimini tamamlayan kiﬂilerin bir mimar olarak mesleklerini uygulayabilmeleri için, eﬂitlik konusunda gerekli esnekli¤in sa¤lanmas› yan›nda, kay›t/lisans/sertifika aﬂamas› öncesinde, en az 2 y›ll›k kabul edilebilir bir yetiﬂme süresini tamamlamalar› istenmeli, ancak bu süre 3
y›l olarak hedeflenmelidir.

Mesleki Bilgi ve Yetene¤in Kan›tlanmas›
Tan›m: Mimar olarak kay›t/lisans/sertifika için baﬂvuran herkesin, yetkili ulusal kurum ya da kuruluﬂa kabul edilebilir düzeyde bir mesleki bilgi ve
yetene¤e sahip oldu¤unu kan›tlamas› gerekmektedir.
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Ön Bilgi: Kamuoyu bir mimar›n yetkinli¤inden ancak o kiﬂi gerekli e¤itimi ald›¤›n› ve pratik deneyim/yetiﬂme/stajyerlik sürecinden geçti¤ini ve
mimarl›k mesle¤inin çok yönlü uygulanmas›nda yeterli minimum bilgi ve
yetene¤e sahip oldu¤unu kan›tlad›¤› takdirde emin olacakt›r. Bu niteliklerin
bir s›navla ve/veya baﬂka kan›tlarla ispat edilmesi gerekmektedir.
Politika: Bir mimar›n kazand›¤› bilgi ve yetene¤in, yeterli kan›tlarla ispatlanmas› gerekir. Bu kan›tlar, pratik deneyim/yetiﬂme/staj süreci sonunda
baﬂar› ile tamamlanm›ﬂ en az bir s›nav içermelidir. Mimar›n s›nava tabi tutulmayan mesleki pratik bilgi ve yeteneklere sahip oldu¤unun yeterli baﬂka
kan›tlarla ispat› gerekmektedir. Bunlar, iﬂ idaresi ve geçerli yasal koﬂullar
gibi konular› içermektedir

Kay›t/Lisans/Sertifika
Tan›m: Kay›t/Lisans/Sertifika uygulamas›, niteliksiz kiﬂilerin belirli iﬂlevleri yerine getiremiyece¤ine iliﬂkin yasal düzenlemelerle ba¤›nt›l› olarak,
kiﬂinin niteliklerinin resmi ve yasal olarak tan›nmas› ve o kiﬂiye mimarl›k
yapma hakk›n›n verilmesi iﬂlemidir.
Ön Bilgi: Kaliteli ve sürdürülebilir bir yap›l› çevrenin kamu yarar›na oluﬂu ve bu çevrenin yanl›ﬂ geliﬂtirilmesi sonucu do¤abilecek tehlike ve sonuçlar göz önüne al›nd›¤›nda, kamuoyunun yeterince korunabilmesi için, mimarl›k hizmetlerinin gerekli yetkinli¤e sahip meslek adamlar› taraf›ndan
sa¤lanmas› çok önemli olmaktad›r.
Politika: UIA bütün ülkelerde mimarlar›n iﬂlevlerinin kay›t/lisans/sertifika uygulamas› içine al›nmas›n› desteklenmelidir. Kamu yarar› aç›s›ndan,
bu tür kay›t/ lisans/sertifika uygulamalar›n›n usulleri yasal düzenlemelerle
belirlenmelidir.

Hizmet Al›m›
Tan›m: Mimarl›k hizmetlerine iliﬂkin iﬂlerin verilmesi süreci.
Ön Bilgi: Mimarlar, müﬂterilerinin ve genel olarak toplumun ç›karlar›n›
(davran›ﬂ ilkeleri arac›l›¤› ile) kendi ç›karlar›n›n üzerinde tutarlar. Mimarlar,
iﬂlevlerini kamu yarar› aç›s›ndan gerekli standartta yapabilmelerine olanak
verecek düzeyde bir ücreti, geleneksel olarak zorunlu ya da tavsiye
niteli¤indeki mesleki ücret tariflerine göre almaktad›r.
Mimarlar›n nesnel ölçülerle ve adil bir ﬂekilde seçilmesini garanti alt›na almay› amaçlayan, Genel Al›m Anlaﬂmas› (WTO) ve AB Hizmet Direktifi gibi uluslararas› kurallar da bulunmaktad›r. Ancak, son s›ralarda gerek kamu gerekse özel sektör kesiminde, mimar seçiminin sadece proje bedeli
göz önüne al›narak yap›lmas› yönünde giderek artan bir e¤ilim gözlenmektedir. Bu ücrete dayal› seçim, mimarlar› müﬂteriye sunulan hizmetleri
k›smak zorunda b›rakmakta, bu da tasar›m›n niteli¤ini ve dolay›s› ile yap›-
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l› çevrenin kalite, donan›m ve sosyal ve ekonomik de¤erini tehlikeye düﬂürmektedir.
Politika: Yap›l› çevrenin ekolojik aç›dan sürdürülebilir bir ﬂekilde geliﬂmesini garanti alt›na almak ve toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik de¤erlerini korumak için, hükümetler mimarlar›n görevlendirilmesi konusunda, proje için en uygun mimar›n seçilmesini hedefleyen hizmet al›m usulleri uygulamal›d›r. Yeterli kaynak konusunda taraflar aras›nda görüﬂ birli¤ine var›lmas› koﬂulu ile, bu seçim en iyi ﬂekilde aﬂa¤›daki yöntemlerden biri ile yap›labilir:
• UNESCO/UIA Uluslararas› Yar›ﬂmalar K›lavuzunda tan›mlanan ilkelere
göre düzenlenen ve yetkili ulusal merciler ve/veya mimarl›k meslek örgütleri taraf›ndan onaylanm›ﬂ mimari proje yar›ﬂmalar›;
• UIA k›lavuzlar›nda tan›mland›¤› gibi, yeterlik-temelli (QBS) seçim usulleri;
• Söz konusu mimarl›k hizmetlerinin kapsam ve kalitesini tam olarak tan›mlayan bir programa göre yap›lacak do¤rudan pazarl›klar.

Etik ve Davran›ﬂ
Tan›m: Bir etik ve davran›ﬂ usulleri belgesi, mimarlara mesleklerini uygulamada yol gösterecek olan mesle¤e iliﬂkin davran›ﬂ standartlar›n› belirler.
Mimarlar, mesleklerini uygulad›klar› her idari birimde, oraya iliﬂkin etik ve
davran›ﬂ ilkelerini gözetmeli ve bunlara uymal›d›r.
Ön Bilgi: Etik ve davran›ﬂ kurallar›n›n ilk amac›, kamuoyunun korunmas›, güçsüzlerin ve genel sosyal refah›n gözetilmesi ve ayn› zamanda mimarl›k mesle¤inin ç›karlar›n›n daha ileri düzeylere götürülmesidir.
Politika: UIA'n›n mevcut Dan›ﬂmanl›k Hizmetlerinde Uluslararas› Ahlak Kurallar› belgesi halen yürürlüktedir. UIA üye kesimleri, kendi etik ve davran›ﬂ usulleri aras›na önerilen Mutabakat Metni K›lavuzlar›ndaki hükümleri katmalar›, ve bunlar uluslararas› mevzuat ve mimar›n kendi ülkesindeki yasalarla yasaklanmad›¤› sürece, üyelerinin mesleki hizmet verdikleri ülkelerin ve idari birimlerin yürürlükteki etik ve davran›ﬂ kurallar›na uymalar› koﬂulunu getirmeleri yönünde teﬂvik edilmektedir.

Kesintisiz Mesleki Geliﬂme
Tan›m: Kesintisiz Mesleki Geliﬂme, mimarlar›n sahip olduklar› bilgi ve süregiden yeteneklerini yitirmemelerini sa¤layan, daha da zenginleﬂtiren veya artt›ran, ömür boyu sürecek bir ö¤renme sürecidir.
Ön Bilgi: Giderek daha fazla say›daki meslek kuruluﬂu ile düzenleyici ve
denetleyici kurum, üyelerinden zamanlar›n›n bir bölümünü (genellikle y›lda
en az 35 saat) var olan becerilerin yitirilmemesi, bilgi birikimlerinin geniﬂ-
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letilmesi ve yeni alanlar›n irdelenmesi için ay›rmalar›n› ﬂart koﬂmaktad›r.
Bu, yeni teknolojiler ve meslek prati¤i yöntemleri ile de¤iﬂen sosyal ve ekolojik koﬂullar› an›nda izleyebilmek aç›s›ndan giderek daha büyük önem kazanmaktad›r. Kesintisiz mesleki geliﬂme, meslek kuruluﬂlar› taraf›ndan bir
üyeli¤in yenilenmesi ve sürdürülmesi koﬂulu olarak talep edilebilir.
Politika: UIA, üye kesimlerini, kamu yarar› ad›na ve bir üyelik yükümlülü¤ü olarak kesintisiz mesleki geliﬂme programlar› uygulamalar› yönünde
teﬂvik etmelidir. Mimarlar sunacaklar› hizmetleri gerçekten verebilecek güçte olduklar›ndan emin olmal› ve davran›ﬂ kurallar›, mimarlar› "Bir Mimarda Aranan Temel Nitelikler" belgesinde, çeﬂitli alanlar için tan›mlanm›ﬂ
standartlara ve ilerde olabilecek standart de¤iﬂikliklerine uyumu sürdürmekle yükümlü k›lmal›d›r. Bu arada, UIA kay›t yenileme iﬂlemleri için gereken “kesintisiz mesleki geliﬂme” ba¤lam›ndaki uygulamalar› izlemeli ve
tüm ülkeler için, karﬂ›l›kl›l›¤›n sa¤lanmas›n› kolaylaﬂt›racak k›lavuzlar önermeli, bu konuda politikalar geliﬂtirmeyi sürdürmelidir.

Meslek Prati¤inin Kapsam›
Tan›m: Meslek prati¤inin kapsam›, arazi kullan›m planlamas›, kentsel tasar›m ve yap› projelerine iliﬂkin olarak, tasar›m ve yönetim hizmetlerinin
sunulmas›d›r.
Ön Bilgi: Toplum geliﬂtikçe, kentsel ve yap›l› çevrenin yarat›lmas› daha
karmaﬂ›k bir hale dönüﬂmüﬂtür. Mimarlar giderek çok daha geniﬂ bir yelpaze içindeki kentsel, estetik, teknik ve yasal ögeyi düﬂünmek zorunda kalmaktad›r. Yasal, teknik ve pratik zorunluluklar›n karﬂ›lanmas›n›n garanti
alt›na al›nmas› ve toplumun ihtiyaçlar›na ve taleplerine cevap verilebilmesi
için, yap› tasar›m›na eﬂgüdümlü bir yaklaﬂ›m›n gerekli oldu¤u görülmüﬂtür.
Politika: UIA, mimarl›k mesle¤ini uygulama alan›n›n s›n›rlar›nda süregiden geniﬂlemeyi, gözetilecek tek k›s›tlama davran›ﬂ kurallar› olmak üzere,
teﬂvik ederek desteklemeli ve buna parallel olarak, bu s›n›rlarda oluﬂacak
herhangi bir geniﬂlemenin üstesinden gelebilmek için gerekecek bilgi ve
becerilerin de artt›r›lmas› için çaba göstermelidir.

Meslek Prati¤inin ﬁekilleri
Tan›m: Mimarlar›n mesleki hizmetlerini bünyesinde sunduklar› farkl› tüzel
kiﬂilikler, meslek prati¤inin de¤iﬂik ﬂekillerini oluﬂturur.
Ön Bilgi: Geleneksel olarak mimarlar mesleklerini bireyler olarak veya ortakl›klar ﬂeklinde ya da özel veya kamu kuruluﬂlar›n›n elemanlar› olarak uygulam›ﬂt›r. Son zamanlarda meslek prati¤inin gerekleri, her ne kadar hepsine her ülkede izin verilmese de, ortaya, s›n›rl› ve s›n›rs›z sorumluluk ﬂirketleri, kooperatif ﬂeklinde örgütlenmeler ve üniversitelerin bünyesinde yer
alan proje bürolar› dahil olmak üzere, çeﬂitli ortakl›k ﬂekilleri ç›kartm›ﬂt›r.
Bu ortakl›k ﬂekilleri baﬂka disiplinlerden kiﬂileri de kapsayabilmektedir.
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Politika: Mimarlar mesleklerini, yürürlükte olan etik ve davran›ﬂ kurallar›na uygun olmak koﬂulu ile, hizmetin sunuldu¤u ülkede yasal aç›dan mümkün olan her ﬂekilde uygulayabilmelidir. UIA, gerekli gördü¤ü ve bu alternatiflerin mimarl›k mesle¤inin toplum yarar› ba¤lam›ndaki olumlu ve yarat›c› rolüne katk›da bulundu¤unu düﬂündü¤ü sürece, politikalar›n› ve standartlar›n› alternatif meslek prati¤i biçimlerini ve farkl› yerel koﬂullar› da içerecek ﬂekilde geliﬂtirecek ve de¤iﬂtirecektir.

Mesle¤in Bir Baﬂka Ülkede Uygulanmas›
Tan›m: Mesle¤in bir baﬂka ülkede uygulanmas› durumu, bireysel olarak
bir mimar›n ya da mimarlar›n oluﬂturdu¤u bir tüzel kiﬂili¤in kendi ülkesi d›ﬂ›ndaki bir ülkede proje tasar›m› yapmak veya hizmet sunmak üzere iﬂ almaya çal›ﬂmas› ya da kendilerine bu yönde iﬂ verilmesi durumunda ortaya ç›kmaktad›r
Ön Bilgi: Mimarlar›n sorumluluk bilincine sahip hareketlili¤inin ve yabanc› ülkelerde hizmet verme olanaklar›n›n artt›r›lmas›na ilgi duyulmaktad›r.
Öte yandan, yerel, çevresel, sosyal ve kültürel faktörlerle etik ve yasal standartlar konusundaki bilincin de yayg›nlaﬂt›r›lmas› gerekmektedir.
Politika: Mimarlar, kay›tl› olmad›klar› bir ülkedeki projeler için hizmet
sunduklar› zaman, yasal, çevresel, sosyal, kültürel ve tarihi miras faktörlerinin gere¤ince ve etkin bir ﬂekilde kavranmas›n› garanti alt›na almak üzere, yerel bir mimarla iﬂbirli¤i yapacakt›r. Bu iﬂbirli¤inin koﬂullar›, UIA etik
standartlar›na ve yerel mevzuata uyulmas› kayd› ile, sadece ilgili taraflarca belirlenmelidir.

Fikir Eserleri/Telif Hakk›
Tan›m: Fikir eserleri kavram› patent, telif hakk› ve ticari markadan oluﬂan
üç yasal alan› kapsamaktad›r. Kavram; tasar›mc›lar, buluﬂ sahipleri, müellifler ve üreticilerin kendi fikirleri, tasar›mlar›, buluﬂlar› ve müellifi olduklar›
eserler üzerindeki (baz› ülkelerde yasa ile korunan) haklar› ile, ürün ve hizmetlerin kaynaklar›n›n tan›mlanmas›n› içermektedir.
Ön Bilgi: Birçok ülkede mimar›n tasar›m› belirli bir yasal koruma alt›ndaysa da, bu koruma çok kez yetersiz kalmaktad›r. Bir mimar›n potansiyel
bir müﬂteri ile çeﬂitli fikir ve kavramlar› görüﬂmesi ve sonunda söz konusu
bu iﬂi alamamas› ve daha sonra da müﬂterinin mimar›n fikirlerini hiç bir ﬂekilde karﬂ›l›¤›n› ödemeden kulland›¤›n› görmesi pek de ola¤an d›ﬂ› bir durum de¤ildir. Mimarlar›n fikir eserleri bir ölçüye kadar uluslararas› düzenlemelerle korunmaktad›r. GATS kapsam›nda bu, fikir eserleri haklar›n›n,
kaçak eser ticareti de dahil olmak üzere, konunun ticaretle ilgili boyutlar›na iliﬂkin bir anlaﬂma (TRIPS) olarak ortaya ç›kmaktad›r. 16 Eylül 1955 tarihli Dünya Telif Konvansiyonu da uluslararas› öneme sahiptir. Avrupa'da
Yenilenmiﬂ 1886 Bern Anlaﬂmas›, bir çok ülke için ba¤lay›c› niteliktedir.
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Politika: Bir UIA üye kesimin ulusal yasalar›, bir mimara mesle¤ini yetki
ve sorumluluklar›na ters düﬂmeyecek ﬂekilde uygulayabilme hakk› tan›mal›
ve yapt›¤› iﬂle ilgili fikri mülkiyet ve telif haklar›na sahip olabilmesine olanak vermelidir.

Mimarl›k Meslek Kuruluﬂlar›n›n Rolü
Tan›m: Meslekler genellikle standartlar (örne¤in e¤itim, etik kurallar ve
uyulmas› gereken mesleki standartlar gibi) belirleyen bir yönetici kuruluﬂ
taraf›ndan denetim alt›nda tutulur. Kurallar ve standartlar, üyelerin özel ç›karlar› için de¤il, toplumun yarar›n› gözetmek üzere geliﬂtirilir. Baz› ülkelerde, belirli iﬂ türleri mevzuatla belirli bir mesle¤in yetki alan› olarak
s›n›rlan›r. Bunda amaç üyelere ç›kar sa¤lamak olmay›p, toplum yarar› aç›s›ndan bu tür iﬂlerin sadece gerekli ö¤renimi ve e¤itimi, standartlar› ve disiplini alm›ﬂ kiﬂiler taraf›ndan üstlenilmesi gere¤idir. Meslek kuruluﬂlar› mimarl›¤›n ilerlemesi, bilginin yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve -üyelerinin belirli standartlara göre iﬂ yapmalar›n› sa¤layarak- kamu yarar›n›n korunmas› amac› ile kurulmuﬂtur.
Ön Bilgi: Bir ülkede ünvan›n m› yoksa iﬂlevin mi (ya da her ikisinin veya
hiçbirinin) korundu¤una ba¤l› olarak, meslek kuruluﬂlar›n›n rolleri ve sorumluluklar› önemli farkl›l›klar göstermektedir. Baz› ülkelerde, yasal düzenlemeleri getiren organlar ayn› zamanda mesle¤i de temsil etmekte; di¤erlerinde bu iﬂlevler ayr›lmaktad›r. Meslek kuruluﬂlar›n›n üyelerinden belirli
bir standard› tutturmalar›n› beklemek adettendir. Bu, meslek kuruluﬂlar› taraf›ndan konan davran›ﬂ kurallar›na uyulmas› ve örne¤in kesintisiz mesleki geliﬂme gibi, di¤er üyelik koﬂullar›n›n yerine getirilmesi ile sa¤lanmaktad›r.
Politika: Meslek örgütlerinin bulunmad›¤› ülkelerde, UIA mimarl›k mesle¤inin mensuplar›n›, kamu yarar› ad›na bu tür örgütleri kurma yönünde teﬂvik etmelidir.
Meslek örgütleri, üyelerinin uluslararas› UIA standartlar›na, UIA-UNESCO
Mimarl›k E¤itimi ﬁart›'n›n minimum koﬂullar›na ve UIA'n›n Uluslararas› Etik
ve Davran›ﬂ Kurallar›'na uymalar›n›; üyelerinin "Temel Koﬂullar" (gerek bugünkü ﬂekli gerekse ilerdeki de¤iﬂiklikleri ile) alt›nda s›ralanan bilgi ve becerilerini güncel tutmalar›n› sa¤lamal›, ve genel olarak gerek mimarl›k kültürü ve bilgisine, gerekse hizmet verdikleri toplumun geliﬂmesine katk›da
bulunmal›d›r.
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Ek A

M‹MARLIK PRAT‹⁄‹ ‹Ç‹N TAVS‹YE ED‹LEN
ULUSLARARASI PROFESYONELL‹K
STANDARTLARI KONUSUNDA UIA
MUTABAKAT METN‹’N‹N BEN‹MSENMES‹NE ‹L‹ﬁK‹N
KARAR (Karar No. 17)
XXI. UIA Genel Kurulu taraf›ndan Kabul edilmiﬂtir
Beijing, Çin, 28 Haziran 1999

Genel Kurul, Mimarl›k Prati¤i ‹çin Tavsiye Edilen Uluslararas›
Profesyonellik Standartlar› Konusunda UIA Mutabakat Metni’nin ‹kinci Bas›m›n›n, üye kesimler taraf›ndan kendi standartlar›n›n oluﬂturulmas› ve gözden geçirilmesi s›ras›nda kullan›lmas› amaçlanan bir baﬂvuru döküman› olarak benimsenmesine oybirli¤i ile karar vermiﬂtir. Mutabakat Metni ve K›lavuzlar ayn› zamanda UIA üye kesimlerinin karﬂ›l›kl› tan›ma anlaﬂmalar›n› müzakere etmelerini de kolaylaﬂt›racakt›r.
Genel Kurul, Mutabakat Metni’nin bütün UIA üye kesimlerine iletilmesini ve kendilerinden bu politika çerçevesinin XXII. UIA Genel Kurulu’na
(Berlin 2002) kadar daha da geliﬂtirilmesi için iﬂbirli¤i yapmalar› ve katk›
koymalar›n›n istenmesini talep etmektedir.
Genel Kurul, Konsey’e Mutabakat Metni K›lavuz dökümanlar›n› kabul etmek ve bunlar› UIA üye kesimlerine önermek yetkisini tan›maktad›r.
Genel Kurul, farkl› üye kesimlerde kültür, uygulama ve koﬂul farkl›l›klar› oldu¤unun bilincindedir ve üye kesimleri bu belgeleri yerel koﬂullara uyarlanacak tavsiye niteli¤inde dökümanlar olarak kullanmalar› yönünde teﬂvik
eder.
Genel Kurul, karﬂ›l›kl› tan›ma müzakereleri s›ras›nda, her UIA üye kesimin
özerkli¤ine sayg› gösterilmesi gere¤ini kabul etmektedir ve K›lavuz metinlerinin eﬂitlik ve karﬂ›l›kl›l›k ilkeleri ba¤lam›nda esneklik sa¤lamay›
amaçlad›¤›n› ve UIA üye kesimlerinin yerel koﬂullar›n› yans›tan eklemeler
yap›lmas›na olanak verecek ﬂekilde yap›land›r›lm›ﬂ olduklar›n› dikkate alm›ﬂt›r.
Genel Kurul, UIA Baﬂkan› ve Genel Sekreteri’ni Mutabakat Metni’nin
karﬂ›l›kl› tan›ma müzakerelerinde esas al›nmak üzere, Dünya Ticaret Teﬂki-
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lat› ve di¤er ilgili kurum ve kuruluﬂlara ve söz konusu ülkedeki UIA üye kesimin aç›k talebi üzerine o ülkenin hükümetine sunulmas› konusunda yetkilendirmektedir.
Genel Kurul, Mesleki Pratik Komisyonu’nun Prag’da yapaca¤› toplant›da
(Ekim 1999) Genel Kurul s›ras›nda dile getirilen bütün görüﬂleri analiz etmesini ve bunlar› Beijing’de kabul edilen metinlerle bütünleﬂtirmenin uygun
olup olmad›¤›n› de¤erlendirmesini talep etmektedir.
Genel Kurul, UIA Konseyini Mutabakat Metni ve K›lavuzlar’›n ilgili
taraflara ulaﬂt›r›lmas›na iliﬂkin bir politika geliﬂtirmek üzere yetkilendirmiﬂtir.
Genel Kurul, UIA üye kesimlerine bu standartlar› kulland›ktan sonra, söz
konusu temel metinlerin iyileﬂtirilmesi ve geliﬂtirilmesinde göz önüne al›nmak üzere, deneyimlerini Komisyon Sekreteryas›’na aktarmalar›n› önermektedir.
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Mimarl›k Prati¤i ‹çin
Tavsiye Edilen
Uluslararas›
Profesyonellik
Standartlar›
Konusunda
UIA Mutabakat
Metni'nin
Politikalar›na ‹liﬂkin
Öneri K›lavuzlar›
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AKRED‹TASYON/ONAY/TANIMA
29 Mart 1998
28 Nisan 1998, revizyon
10-12 Aral›k 1998, revizyon
Haziran 1999, onay

Mutabakat Metni Politikas›ndan
E¤itim programlar› üniversite d›ﬂ›ndaki yetkili bir ba¤›ms›z kuruluﬂ
taraf›ndan makul sürelerle (genellikle en fazla beﬂ y›l arayla) akredite
edilmeli/onaylanmal›/tan›nmal› ve UIA, ilgili ulusal yüksek e¤itim
kurumlar› ile birlikte ve mesle¤in ilkeli uygulanmas› ile yönlendirilecek
süreçlerle, bir mimar›n mesleki e¤itimininin içeri¤ine iliﬂkin, akademik
olarak yap›land›r›lm›ﬂ, fikri aç›dan anlaﬂ›l›r, performans temelli
ve ürün hedefli standartlar geliﬂtirmelidir.

Giriﬂ
Mimarl›k e¤itim programlar›n›n akreditasyonu, ister e¤itim kurumunun
kendisi taraf›ndan gönüllü olarak talep edilmiﬂ, isterse yetkili kuruluﬂlar taraf›ndan zorunlu tutulmuﬂ olsun, toplum yarar› aç›s›ndan, öncelikle e¤itim
program›n› baﬂar›yla tamamlayarak mezun olanlar›n edindi¤i standartlar›n, yetkin bir mesleki pratik için gereken tasar›m, teknik ve mesleki becerilerin ve kazan›lan etik formasyonun yeterli olmas›n› garanti alt›na almay›
amaçlar.
Bütün akreditasyon politikalar›n›n ilkesi, bir yandan akreditasyon kurulunun kendi ba¤›ms›z standartlar›n› güvence alt›na al›rken, bir yandan da
farkl› yaklaﬂ›mlarda esnekli¤i sa¤lamak ve gerek e¤itimde gerekse akreditasyon sürecinde yüksek standartlar› hedeflemek ve bu standartlar› sürekli
k›lmakt›r.
Baﬂar›l› bir e¤itim program› için kritik olan ölçüt, bu program›n, önceden
belirlenmiﬂ ve üzerinde mutabakat sa¤lanm›ﬂ kriterlere uygunlu¤una, söz
konusu mimarl›k okulu d›ﬂ›ndan bir grup de¤erlendirici taraf›ndan karar
verilmesidir. De¤erlendirmeyi yapacak olanlar, e¤itimleri ve deneyimleri
itibariyle, mimarl›k programlar›n› de¤erlendirmek ve bu programlar›n
yönlendirilmesi veya üzerlerinde de¤iﬂiklikler yap›lmas›na iliﬂkin tavsiyelerde bulunmak konusunda yetkin kiﬂilerdir. D›ﬂardan gelen bu de¤erlendiriciler, mimarl›k program›n›n uyguland›¤› ülkenin devleti veya mimarl›k okulunca kurum d›ﬂ› de¤erlendirme kurulu olarak önerilen ba¤›ms›z bir mimarl›k meslek kuruluﬂu taraf›ndan veya uygun bulunacak baﬂka bir yöntemle
görevlendirilebilir. De¤erlendirme kurulunun atanma yöntemi, e¤itim kurumunun resmi veya özel olmas›na göre farkl›l›k gösterebilir. Sözü edilen ba-
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¤›ms›z yetkili merci, mimarlar odas› veya enstitüsü gibi bir meslek kuruluﬂunun veya mimarlar›n ya da mimarl›k okullar›n›n oluﬂturdu¤u bir sivil toplum örgütünün, bir devlet kuruluﬂunun veya onun görevlendirdi¤i temsilciler ya da kurum d›ﬂ› de¤erlendiricilerin bir kuruluﬂu olabilir. Programlar›n
onay iﬂlemi periyodik olarak uygulanmal› ve baﬂar›l› bir akreditasyon yöntemi, bir mimarl›k okuluna girip de mezun olan her ö¤rencinin yapt›¤› çal›ﬂmalar›n bu e¤itim süreci içinde en az bir kere gözden geçirilmesini sa¤lamal›d›r. Resmi ve özel e¤itim kurumlar› aras›ndaki yönetim farkl›l›klar›
dikkate al›narak, bunlara uygulanacak akreditasyon/onay/tan›nma iﬂlemleri ve elde edilecek nihai sonuçlar›n her iki kesim aras›nda tutarl› olmas›
sa¤lanmal›d›r.
Akreditasyon iﬂlemleri, söz konusu e¤itim program›n›n yeni uygulanmak
üzere önerilmiﬂ veya yeni uygulanmaya baﬂlanm›ﬂ ve henüz akreditasyondan geçmemiﬂ veya mevcut programda bir de¤iﬂiklik önermekte oluﬂuna
göre farkl›l›klar gösterir. Her durumda, de¤erlendirme kuruluna okulu ziyaretlerinden önce gerekli dökümanlar sa¤lan›r, kurul s›nav ka¤›tlar›n›, yaz›l› raporlar›, stüdyo programlar›n› ve stüdyo çal›ﬂmalar›n›, ders programlar›n› ve s›n›f çal›ﬂmalar›n›n örneklerini inceler, ö¤renci ve ö¤retim üyeleriyle görüﬂür. Kurul ayr›ca ö¤retim kadrosunun pedagojik, mesleki çal›ﬂmalar›n› ve araﬂt›rma ürünlerini de gözden geçirebilir. Böyle bir inceleme
sonucunda kurul okula, akreditasyona iliﬂkin önerileri içeren bir rapor sunar ve ayn› zamanda, e¤itim program›nda de¤iﬂiklikler önerebilir veya akreditasyon için yerine getirilmesi gereken koﬂullar› bildirebilir.

1- Mimarl›kla ‹lgili Derslerin, Programlar›n
ve S›navlar›n Akreditasyonu ‹çin Kriterler
Yetkin bir mimarda aranan ve ilgili yüksek ö¤renim kuruluﬂlar› taraf›ndan
belirlenen ve Mimarl›k Prati¤i ‹çin Tavsiye Edilen Uluslararas› Profesyonellik Standartlar› Konusunda UIA Mutabakat Metninde benimsenen temel bilgi ve beceriler, metnin “Bir Mimarda Aranan Temel Koﬂullar” k›sm›nda tan›mlanm›ﬂt›r.
Mimar bu becerileri, ö¤retim, e¤itim, mesleki deneyim ve ö¤rencilerin bu
tür yetenek, bilgi, kavray›ﬂ ve becerileri söz konusu program›n gerektirdi¤i
ölçüde kazanmalar›nda yard›mc› olacak mimarl›k e¤itimi programlar› yolu ile edinmektedir.
UIA, mimarl›k e¤itimi süresinin beﬂ y›ldan daha az olmamas›n›, denklik
aç›s›ndan gerekli esnekli¤i gözetmekle birlikte, esas olarak tam zamanl› ve
akredite edilmiﬂ/onaylanm›ﬂ bir üniversitedeki gene akredite edilmiﬂ/onaylanm›ﬂ bir mimarl›k program› kapsam›nda verilmesini savunmaktad›r. Baz› ülkelerde e¤itimin ard›ndan bir mesleki deneyim/yetiﬂme/staj
süresi gelmektedir. Bu e¤itim ve yetiﬂme sürecinde, mimarl›k ö¤rencisinin
bu belgelerde s›ralanan temel koﬂullarda ulaﬂt›¤› düzey, ö¤rencinin e¤itimde izledi¤i ilerlemeye paralel olarak geliﬂecektir ve uygulanan e¤itim
program›n›n onaylanmas›nda, uygun aﬂamalarda var›lmas› beklenilen
farkl› baﬂar› düzeyleri dikkate al›nacakt›r.
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Mimarlarda aran›lan bilgi ve yetenekler, zaman içinde de¤iﬂmektedir ve
toplumun beklentilerine göre de¤iﬂmeye devam edecektir. UIA, Mutabakat
Metni'nin Akreditasyon/Onay/Tan›nma Politikas›na ‹liﬂkin Öneri K›lavuzunu zaman zaman gözden geçirerek geçerlili¤ini sürekli olarak korumas›n›
sa¤layacakt›r.
S›ralanan de¤iﬂik kriterlerin birbirlerine göre taﬂ›d›¤› farkl› a¤›rl›klar ve kazan›lacak becerilerin göreceli önemi, ülkelere ve zamana göre farkl›l›k
gösterecektir. De¤iﬂik ülkelerde, gelenekten gelen nedenlerle veya özellikle
tercih edilerek, e¤itim kurumlar›nda farkl› kriterlere de¤iﬂik a¤›rl›klar verilebilmekte ve o ülkede mimarlar›n genellikle yükümlendi¤i belirgin görevler bu tutumu etkilemektedir. Her durumda, e¤itim program›, bu belgelerde s›ralananlardan türetilmiﬂ veya bunlarla eﬂde¤er konular› kapsayan bir
ders program›na dayal› olacakt›r. Akreditasyon kriterleri aras›nda bu ders
programlar›n›n incelenmesi de yer alacakt›r. Ders programlar›, e¤itimin
hangi döneminde sunuldu¤una, ara veya son s›nav aﬂamas›nda m› verildi¤ine ve herhangi bir staj döneminin öncesinde mi sonras›nda m› yer ald›¤›na göre farkl›l›k gösterecektir.

2- Akreditasyon Yöntemleri
Akreditasyon iﬂlemleri, kurallara uygun bir biçimde kurulmuﬂ ve akredite
edilecek program› veren okuldan ba¤›ms›z yetkili bir kurul taraf›ndan yerine getirilir. Akreditasyona yetkili kurul üyeleri, e¤itim ve deneyim aç›s›ndan
yeterli niteliklere sahip olmal›d›r. Bu, akreditasyonla görevli kiﬂilerin, mimari tasar›m, meslek prati¤i, ahlak kurallar› ve e¤itim konular›nda deneyim sahibi olmalar› anlam›na gelmektedir. Genellikle bir akreditasyon kurulu, belirlenen farkl› örgütlerin gösterece¤i adaylardan oluﬂacakt›r, ancak aslolan
akreditasyonun mimarl›k mesle¤inde belirli konumlar› olan kiﬂiler taraf›ndan
yap›lmas›d›r. Bu, hem objektif bir de¤erlendirmenin yap›lmas›n› hem de mimarl›¤a geniﬂ ve kapsaml› bir aç›dan bak›lmas›n› sa¤layacakt›r.
Akreditasyon iﬂlemlerine e¤itim kurumlar›n›n kat›lmas› durumunda, bir e¤itim kurumu kendi program›n›n akreditasyon sürecinde yer alamaz.

3. Mimarl›k E¤itim Programlar›n›n
Akreditasyonuna ‹liﬂkin Usuller
Bir akreditasyon kurulu taraf›ndan benimsenecek usullerin niteli¤i ve ayr›nt›lar›, ilgili ülkenin kültüründen ve e¤itim alan›ndaki uygulamalar›ndan kaynaklanan farkl›l›klar gösterecektir. Bu usuller ayr›ca, e¤itim program›n›n
yeni uygulan›yor olmas›, ilk kez incelemeye al›nmas›, bir süre önce baﬂlat›lm›ﬂ ve daha önce akredite edilmiﬂ olmas›, akreditasyonu uygun bulunmam›ﬂ veya akreditasyonunun kald›r›lm›ﬂ olmas›, uzun bir süreden sonra yeniden akreditasyona al›nmas› gibi durumlara göre de farkl› olacakt›r.
Akreditasyon usulleri, süreçteki bir veya birden çok aﬂaman›n akredite edilmesine göre de de¤iﬂir. Baz› ülkelerde akreditasyon usulleri, akademik e¤i-
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tim program›nda s›ras›yla üç ve beﬂ y›ll›k aralarla ve belirlenmiﬂ bir staj döneminin sonunda olmak üzere üç aﬂamal› bir iﬂlemi öngörür. Di¤er baz› ülkelerde süreç tek aﬂamal› veya iki aﬂamal›d›r.
Akreditasyon iﬂlemleri bir e¤itim program›n›n›n içeri¤inin ve bu programla var›lan standartlar›n, de¤erlendirmeyi yapan kiﬂilerce gözden geçirilmesini içerir. De¤erlendirme; e¤itim kurumunun program, ders program› ve
stüdyo programlar›n›n ayr›nt›lar› konusunda verdi¤i bilgiler, yaz›l› s›nav
belgeleri, kurum d›ﬂ›ndan gelen de¤erlendiricilerin haz›rlad›¤› raporlar;
e¤itim kurumunun haz›rlad›¤› kendine iliﬂkin bir de¤erlendirme ve e¤itim
kurumuna yap›lan ziyaret s›ras›nda okul yöneticileri, ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerle yap›lan görüﬂmeler, ö¤renci çal›ﬂmalar›n›n ve tesislerin incelenmesi esas al›narak yap›l›r.
E¤er bir e¤itim kurumu, mevcut e¤itim program›nda kapsaml› de¤iﬂiklikler
yapmay› veya yeni dersler eklemeyi öneriyorsa, önerilen program›n yap›s›, içeri¤i ve kaynaklar›n›n, ba¤›ms›z bir yetkili kuruluﬂ taraf›ndan bir ön
incelemeye tabi tutulmas› ve bunlar›n gerek program›n gerekse mezunlar›n
akreditasyonu için yeterli olup olmad›¤›n›n belirlenmesi yararl› olacakt›r.
Böyle bir de¤erlendirme için gerekli bilgiler aras›nda; önerinin içeri¤ine
iliﬂkin bir tan›m, önerilen yaklaﬂ›m›n felsefesi ve önerilen akademik program yer almal›d›r. Bu tür bir tan›mda, konulacak dersle ilgili ﬂemalar, dersin çerçevesinin ayr›nt›lar›, dersi baﬂar›yla tamamlamak için gerekli koﬂullar, dersin özüne iliﬂkin ayr›nt›lar, hangi konuya kaç saat ayr›laca¤› gibi
bilgiler de yer alabilir.

4. Belgeleme ve Ziyaret Yöntemleri
Akreditasyon için ister baﬂlang›ç aﬂamas›nda, ister daha önce baﬂlat›lm›ﬂ
ve devam etmekte olan bir program esas al›narak baﬂvurulmuﬂ olsun, akreditasyon kuruluna e¤itim kurumu taraf›ndan sa¤lanacak belgeler ﬂunlar›
içerebilir:
• E¤itim kurumunun niteli¤ini etkileyen ulusal, bölgesel ve kentsel ölçekteki
faktörlerin belirtildi¤i, ana e¤itim kurumuna iliﬂkin k›sa bir tan›m;
• Söz konusu e¤itim program›n›n k›sa bir geçmiﬂi;
• Mimarl›k e¤itimine hangi felsefeyle yaklaﬂ›ld›¤›, öngörülen misyon ve vizyon;
• Verilen derslerin yönünü etkilemesi aç›s›ndan, ö¤rencilerin geçmiﬂ birikimlerinin özelliklerine iliﬂkin belirlemeler;
• Ö¤retim üyesi kadrosunun; araﬂt›rma, yay›n, mesleki çal›ﬂmalar ve toplumsal etkinlikler gibi ö¤retim d›ﬂ› çal›ﬂmalar›na da de¤inen özet bir profili;
• Stüdyolar, e¤itim mekanlar› ve gereçleri, laboratuarlar ve atölye, kütüp-
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hane ve kaynak kullanma olanaklar›, bilgisayar ve iletiﬂim sistemleri dahil
olmak üzere, fiziksel kaynaklara iliﬂkin aç›klama;
• Karar verme ﬂemas› ve idari yap› konusunda bilgi;
• Akademik program›n; program›n çerçevesi, program› tamamlaman›n
koﬂullar›, mezuniyet için gerekli di¤er koﬂullar dahil olamak üzere, tam bir
tan›m›; derslerin içeri¤i, stüdyo programlar›n›n ayr›nt›lar› ve ders kitaplar›n›n örnekleri;
• Kaydolan ve mezun olan ö¤rencilerin say›lar›, ö¤retim üyesi say›s›, ö¤retim üyesi / ö¤renci oran› gibi istatistik bilgileri;
• Okulun kendisi taraf›ndan yap›lan ve varsa daha önceki akreditasyon
raporunda belirtilenleri dikkate alan, geliﬂmeleri tart›ﬂan, d›ﬂardan gelen
s›nav kurulu üyelerinin haz›rlad›¤› raporlardaki bulgular› kapsayan, kaynak ay›rmadaki de¤iﬂiklikleri anlatan, ders hedeflerinin kritik de¤erlendirmesini yapan, derslerin özel nitelikleri ve benzeri di¤er gerekli konular› içeren bir çal›ﬂma.
Akreditasyon kurulu yetkilileri e¤itim kurumunu ziyaret eder ve program›
yerinde inceler. Ziyaret s›ras›nda, en az›ndan son 12 ayl›k dönem içinde
ö¤rencilerin yapt›¤› çal›ﬂmalardan oluﬂan bir seginin aç›lmas› yararl› olacakt›r. Sergide her s›n›fta yap›lan stüdyo çal›ﬂmalar› programlar› ile birlikte yer almal› ve çal›ﬂmalar mümkün oldu¤unca derslerin içeri¤inin program
süresince nas›l geliﬂti¤ini gösterecek ﬂekilde düzenlenmelidir. Ö¤rencilerin,
bir mimarda aranan temel koﬂullar olarak belirlenen alanlardaki baﬂar› düzeylerinin de¤erlendirilebilmesi amac›yla, program›n her y›l› için bir dizi
yaz›l› ve çizili çal›ﬂma da sergilenmelidir. Sunulan çal›ﬂmalar en yüksek, ortalama ve geçilebilecek en düﬂük notlar› alan stüdyo çal›ﬂmalar› ve yaz›l› s›navlardan örnekler içermeli, bunlara e¤itim program›n›n her y›l›na ve ilgili
konulara iliﬂkin s›nav kay›tlar› ve de¤erlendirme raporlar› da eklenmelidir.
Yetkili akreditasyon kurulu e¤itim program›n› yerinde incelerken, okulun veya bölümün üst yöneticisi de dahil olmak üzere, programla ilgili ö¤retim
üyesi kadrosu, uzman kadrolar ve kurum d›ﬂ›ndan gelen de¤erlendiricilerle
görüﬂmek isteyebilir. Yetkililer programdaki ö¤rencilerle de topluca veya tek
tek görüﬂebilir. De¤erlendirme sürecinin bir parças› olan bu görüﬂmelerde;
e¤itimdeki de¤erlendirme yöntemleri, proje çal›ﬂmalar› ve derslerin içeri¤i,
derslerle proje çal›ﬂmalar› aras›ndaki iliﬂki, uzman ö¤retim üyelerinden yararlanma düzeyi ve gelece¤e yönelik geliﬂmeler üzerinde durulabilir.

5. Raporlama Usulleri
Program› incelemek üzere yap›lan ziyaretin sonucunda akreditasyon kurulu yetkilileri, yaz›l› bir rapor haz›rlar. Böyle bir rapor, e¤itim kurumu taraf›ndan sa¤lanan yaz›l› bilgileri onaylayan ve bunlar› tamamlayan bir belge olacak ve kurul yetkililerinin, incelemeye al›nm›ﬂ olan programdaki ö¤-
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renci performans› esas›na göre, e¤itimin kalitesi hakk›ndaki görüﬂünü aktaracakt›r. ‹zlenen usuller, böyle bir raporun maddi hata içermemesini, gizlili¤ine sayg› gösterilmesini ve ilgili taraflar›n tümü taraf›ndan görülmesini
güvence alt›na alan yöntemleri içerebilir. Bir akreditasyon raporunda, bir
e¤itim program›n›n akreditasyonu için tavsiye edilen süre genellikle beﬂ y›l› geçmeyecektir.
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MESLEK‹ DENEY‹M/YET‹ﬁME/STAJ
Nisan 1998
10-12 Aral›k 1998, revizyon
Haziran 1999, kabul

Mutabakat Metni Politikas›
Mimarl›k e¤itimini tamamlayan kiﬂilerin bir mimar olarak mesleklerini
uygulayabilmeleri için, eﬂitlik konusunda gerekli esnekli¤in
sa¤lanmas› yan›nda, kay›t/lisans/sertifika aﬂamas› öncesinde,
en az iki y›ll›k kabul edilebilir bir yetiﬂme süresini tamamlamalar›
istenmeli, ancak bu süre üç y›l olarak hedeflenmelidir.

K›lavuz
1. MESLEK‹ DENEY‹M/YET‹ﬁME/STAJ SÜRES‹
Aﬂa¤›da tan›mlanan mesleki deneyim, Mutabakat Politikas›nda belirlenen
bir süre içinde edinilmeli ve kay›t/tescil/sertifikasyona baﬂvurmadan önce
kan›tlanmal›d›r. Bu sürenin en az yar›s›, temel akademik önﬂartlar›n yerine
getirilmesinden sonras›n› kapsamal› ve hiçbir ﬂekilde Mutabakat Metni'nin
E¤itim Politikas›nda belirtilen akademik sürenin azalt›lmas› ﬂeklinde alg›lanmamal›d›r.

2. MESLEK‹ DENEY‹M/YET‹ﬁME/STAJ
DÖNEM‹N‹N HEDEFLER‹
Meslek deneyimi/yetiﬂme/staj (bundan sonra sadece staj denilecektir) döneminin hedefleri ﬂunlard›r:
• Stajyerlere mimarl›k meslek prati¤ine iliﬂkin temel bilgi ve becerileri kazanma olana¤› sa¤lamak;
• Stajyerlerin uygulama, çal›ﬂma ve deneyimlerinin standart bir yöntemle
kayda geçirilmesini sa¤lamak;
• Stajyerlere mimarl›k meslek uygulamalar›nda geniﬂ kapsaml› bir deneyim kazanma olana¤› vermek.

3. DENEY‹M KATEGOR‹LER‹
Bir stajyer, aﬂa¤›da dört baﬂl›k alt›nda önerilen deneyim alanlar›ndan herbirinin en az yar›s›nda, bir mimar›n yönetimi alt›nda uygulamal› bir yetiﬂme sürecinden geçerek deneyim kazanmal›d›r.
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3.1 Proje ve Büro Yönetimi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‹ﬂverenlerle görüﬂme
‹ﬂverenle program ve avan proje üzerinde görüﬂme
‹ﬂveren taleplerinin formüle edilmesi
Sözleﬂme öncesi proje yönetimi
Sözleﬂme koﬂullar›n›n belirlenmesi
Yaz›ﬂma taslaklar›n›n haz›rlanmas›
Dan›ﬂman çal›ﬂmalar›n›n eﬂgüdümü
Büro ve proje muhasebe sistemleri
Personel konular›
3.2 Tasar›m ve Tasar›m Dokümantasyonu

• Arazinin incelenmesi ve de¤erlendirilmesi
• Yetkili mercilerle görüﬂme
• Yürürlükteki kurallara uygunlu¤un sa¤lanmas›
• Ön ve kesin projelerin haz›rlanmas›
• Tasar›mda önerilenin mevzuata uygunlu¤unun kontrolu,
• Bütçe, maliyet tahminleri, maliyet planlar› ve yap›labilirlik çal›ﬂmalar›n›n
haz›rlanmas›
3.3 ‹nﬂaat Dokümanlar›
• Uygulama projelerinin ve ﬂartnamelerin haz›rlanmas›
• Dökümantasyon sürecinin, zaman ve maliyet planlar›na uygunlu¤unun
denetlenmesi
• Dokümanlar›n, mevzuata uygunlu¤unun kontrol edilmesi
• Taﬂeronlara iliﬂkin dokümantasyonun eﬂgüdümü
• Sözleﬂme eki pafta ve ﬂartnamelerin eﬂgüdümü,
3.4 Sözleﬂme Yönetimi
•
•
•
•
•

ﬁantiye toplant›lar›
‹nﬂaat iﬂlerinin denetlenmesi
Müteahhide verilecek talimat, bildirim ve belgelerin haz›rlanmas›
‹ﬂverene verilecek raporlar›n haz›rlanmas›
Proje de¤iﬂiklikleri ile parasal kaynak uyumunun sa¤lanmas›

4. MESLEK‹ DENEY‹M/YET‹ﬁME/STAJ KAYITLARI
Stajyer mimarlar, bütün staj süresince kazand›klar› deneyim ve ald›klar› ek
e¤itimi yaz›l› olarak belgelendirecekleri standart bir form doldurmal› veya
kay›t defteri tutmal›d›r.
Bu kay›tlar yukarda Bölüm 3'te önerilen alanlardaki çal›ﬂmalar› kapsamal›d›r. Kay›tlarda, yap›lan faaliyetlerin niteli¤i ve süreleri tan›mlanmal› ve
bunlar›n herbiri, stajyerin kazand›¤› deneyimin gerçek anlamda bir kayd›
olarak, çal›ﬂmalar› denetleyen mimar taraf›ndan imzalanmal›d›r.
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Kay›t/tescil/ ruhsat veren kuruluﬂun talebi üzerine, staj kayd›n›n tutuldu¤u
standart form veya kay›t defteri, istenilen deneyim/yetiﬂme/staj sürecinin
sürdü¤ü veya tamamland›¤›n›n kan›t› olarak, kuruluﬂ yetkililerine sunulmal›d›r.

5. DENETLEY‹C‹LER
Stajyerler mesleki deneyim sürecini belirli bir denetim alt›nda gerçekleﬂtirmelidir. Denetleyiciler, staj›n yap›ld›¤› bölgede kay›tl› veya ruhsatl› mimarlar olmal› ve belgelenecek staj süresince stajyerin iﬂvereni veya stajyerin
bilgilendirdi¤i mimar konumunda bulunmal›d›r.

6. TEMEL B‹LG‹ VE BECER‹ KOﬁULLARI
Mesleki deneyim/yetiﬂme/staj süresinin sonunda, stajyer aﬂa¤›daki konularda bilgi ve/veya becerilerini kan›tlamal› veya kan›tlayabilecek durumda
olmal›d›r:
6.1 Mimarl›k Meslek Prati¤i
• Ulusal ve uluslararas› düzeyde mimarl›k mesle¤inin konumuna iliﬂkin genel görüﬂ
• Mesle¤in etik kurallar›n› bilme ve de¤erlendirme
• Yerel mimarl›k meslek kuruluﬂuna iliﬂkin bilgi
• Yerel inﬂaat sektörü ve inﬂaat mevzuat›na iliﬂkin genel görüﬂ
• Müﬂavirlerin yönetilmesi ve eﬂgüdümü
• Büro yönetimi ve sistemleri
• Meslek prati¤inin hukuki yönleri
• Mesleki sorumluluk, risk yönetimi ve sigorta.
6.2 Proje Yönetimi
•
•
•
•
•
•
•
•

‹ﬂveren sözleﬂmelerinin yap›lmas› ve yönetilmesi
Proje aktivitelerine ve görevlere iliﬂkin iﬂ programlar›n›n haz›rlanmas›
Yasa, yönetmelik ve kurallar›n de¤erlendirilmesi
Proje finansman› ve maliyet kontrolu
Proje ihalesi ve sözleﬂme sistemleri
Uzlaﬂmazl›klar›n çözümü
Taﬂeronlar›n yönetimi
Proje yönetimi ve izleme sistemleri
6.3 Ön Araﬂt›rma ve Arazi Analizleri

• Proje için geçerli olan çevresel konular›n belirlenmesi, analizi ve kaydedilmesi
• Bir tasar›m program›n›n net olarak saptanmas› ve tan›mlanmas›
• Arazi koﬂullar›n›n belirlenmesi, analizi ve kayda geçirilmesi
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6.4 Proje Hizmetleri ve Sistemleri
• Proje hizmetleri ve sistemlerinin tasar›m ve dökümantasyonunun, proje
tasar›m› ve dokümantasyon süreciyle eﬂgüdümünün sa¤lanmas›
6.5 Avan Proje
• ‹ﬂveren ihtiyaç program›n›n analizi ve bir hipotez, de¤erlendirme ve yeniden de¤erlendirme süreci içinde potansiyel proje tasar›m çözümleri üretilmesi
• Alternatif proje tasar›mlar›n›n grafik sunuluﬂu
• Ön tasar›m önerilerinin iﬂveren ve di¤er ilgili taraflara sunulmas› ve üzerlerinde anlaﬂmaya var›lmas›
6.6 Kesin Proje ve Proje Dokümantasyonu
• Bir proje içinde ve çevresindeki belirli mekan, organizasyon ve sirkülasyon taleplerinin araﬂt›r›lmas› ve belirlenmesi
• ‹nﬂaat ve proje hizmetleri sistemleri, malzeme ve yap› bileﬂenleri konular›n›n incelenmesi ve belirlenmesi
• ‹ﬂverenin ve di¤er ilgili taraflar›n onay›n› almak üzere, geliﬂtirilen tasar›m önerisini bütün yönleriyle tan›mlayacak çizim ve belgelerin haz›rlanmas›
• Kullan›c›lar, içerik vs. üzerindeki olas› etkilerin analizi.
6.7 ‹nﬂaat Dokümantasyonu
• Bir proje için uygun malzeme ve sistemlerin araﬂt›r›lmas›, analizi ve seçilmesi
• Uygulama projesi, teknik ﬂartname ve iﬂ programlar›n›n; yap›y› oluﬂturan
eleman, bileﬂen, bitirme detaylar›, donat›m elemanlar› ve sistemlerin
yayg›nl›¤›n› ve konumlar›n› do¤ru, tutarl› ve tam olarak tan›mlayacak bir
ﬂekilde haz›rlanmas›.
6.8 Sözleﬂme Yönetimi
• ‹hale veya teklif davet dokümanlar›n›n haz›rlanmas›
• Al›nan teklifler veya ihale sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi ve tavsiyelerde
bulunulmas›
• Nihai proje sözleﬂmelerinin haz›rlanmas›
• Proje sözleﬂmelerinin yürütülmesi
• Sözleﬂme koﬂullar› ve ilgili yetkili makamlar›n talepleriyle uygunlu¤un izlenmesi
• ‹nﬂaat iﬂlerinin sözleﬂme belgelerinde belirtilen koﬂullara uygun olmas›n›
sa¤lamak üzere denetlenmesi ve de¤erlendirilmesi.
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MESLEK‹ B‹LG‹ VE BECER‹N‹N
KANITLANMASI
Nisan 1998
Aral›k 1998, revizyon
Haziran 1999, kabul

Mutabakat Metni Politikas›
Bir mimar›n kazand›¤› bilgi ve becerinin, yeterli kan›tlarla
ispatlanmas› gerekir. Bu kan›tlar, pratik deneyim/yetiﬂme/staj
süreci sonunda baﬂar› ile tamamlanm›ﬂ en az bir s›nav içermelidir.
Mimar›n s›nava tabi tutulmayan mesleki pratik bilgi ve yeteneklere
sahip oldu¤unun yeterli baﬂka kan›tlarla ispat› gerekmektedir.
Bunlar, iﬂ idaresi ve geçerli yasal koﬂullar gibi
konular› içermektedir.

Giriﬂ
Mesle¤in ö¤renilmesi, hem üniversite düzeyinde bir akademik kurumda
e¤itim, hem de iﬂyerinde koﬂullar› belirlenmiﬂ, denetlenen ve bir de¤erlendirmeye tabi tutulan deneyimi kapsar. Mesleki bilgi ve becerinin kan›tlanmas›, e¤itim ile meslek prati¤i alanlar› aras›nda ve akademik kurumlar ile
uygulamadaki tescilli mimarlar aras›nda iﬂbirli¤ini gerektirebilir.
Söz konusu bilgi ve becerilerin genel bir dökümü UIA/UNESCO E¤itim
ﬁart› ve di¤er K›lavuz metinlerde tan›mlanmaktad›r. Belirli mesleki uygulamalar› yapabilmek için gereken ö¤renme düzeyleri, “fark›nda olmak”
“kavramak”, “yetenek sahibi olmak” aras›nda de¤iﬂebilmektedir. Baz› konular genellikle üniversite çevresinde ö¤renilirken, di¤er baz› konular daha çok bir mimarl›k bürosunda veya yap›l› çevreye iliﬂkin di¤er alanlar›nda ö¤renilmektedir.
Bilgi ve becerinin de¤erlendirilmesinin de¤iﬂik yöntemleri vard›r. Üniversitede al›nan derslerde baﬂar›; proje çal›ﬂmalar›n›n kriti¤e tabi tutulmas›, yaz›l› s›navlar, çoktan seçmeli veya metne dayal› s›navlar veya di¤er yöntemlerle de¤erlendirilebilir. Meslek prati¤inin çeﬂitli yönlerine iliﬂkin deneyim
ise; örnek vakalar›n de¤erlendirilmesi, staj kay›t defterine geçirilmiﬂ çal›ﬂmalar›n incelenmesi, yaz›l› ve tasar›m s›navlar› ve/veya meslekte deneyimli üyelerin adaylarla yapaca¤› mülakatlar yoluyla s›nanabilir. Bu tekniklerin uygun olan kar›ﬂ›m›, kurumsal yap›laﬂma ve di¤er kültürel farkl›l›klara
ba¤l› olarak ülkeden ülkeye de¤iﬂecektir. Ancak önemli olan, “mimar” ünvan›n›n, üniversite düzeyinde bir akademik program› ve de¤erlendirmeye
tabi bir staj süresini ya da buna eﬂ de¤er bir süreci baﬂar› ile tamamlad›¤›n› kan›tlayan kiﬂilere verilmesidir.
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Mimarl›¤›n bütünleﬂtirici bir disiplin oldu¤una iliﬂkin bir görüﬂ vard›r. Bir
dizi bilgi ve beceriyi de¤erlendirmek ve entegre etmek yetene¤i ço¤unlukla tasar›m stüdyolar›nda kazan›lmaktad›r. Stüdyonun amac›, hem uygun ve
çekici bir tasar›m üretme yetene¤inin geliﬂtirilmesi, hem de örne¤in eleﬂtirel düﬂünce ve mimari yarg› gibi becerilerin ö¤renilmesi ve ö¤renildi¤inin
kan›tlanmas›d›r.

UIA’n›n Önerdi¤i Model
1- Akademik Mesleki E¤itim
Mimar olarak kayd› yap›lacak adaylar›n, UIA/UNESCO E¤itim ﬁart›nda
önerildi¤i gibi, üniversite düzeyinde bir akademik e¤itimi tamamlam›ﬂ olmalar› gerekir.
Bilgi ve becerinin tam olarak nas›l de¤erlendirilece¤i konusu genellikle e¤itim program›n›n sorumlusuna b›rak›lm›ﬂt›r ve bu sorumlu, ço¤u kez üniversite olmaktad›r. Akademik de¤erlendirme standartlar› Akreditasyon/Onay/Tan›ma konusunda önerilen Komisyon K›lavuzundaki politikalar›n uygulanmas› ile sa¤lanmal›d›r.
2- Stajyerlik/Mesleki Deneyim
Mutabakat Metni’nin bu konudaki politikas›, kay›t/tescil öncesi denetleme
ve de¤erlendirmeye tabi bir mesleki deneyim sürecinin gereklili¤ini belirtmektedir.
Mesleki deneyimin s›nanmas› teknikleri de¤iﬂik ülkeler ve idari birimler aras›nda büyük farkl›l›klar göstermektedir. Ço¤u ülkede bu, bir mimar›n denetiminde, bir büroda geçirilen sürenin belgelenmesi ﬂeklinde yap›lmaktad›r.
Günümüzde baz› ülkelerde a¤›rl›k, salt geçirilen sürenin belgelenmesinden, bu süre içinde edinilen bilgileri de¤erlendiren ve kaydeden sistemlere
do¤ru kaymaktad›r. Ö¤renilenlerin kaydedilmesini amaçlayan teknikler
aras›nda; aday›n staj süresindeki çal›ﬂmas›n› denetleyen ve de¤erlendiren
kay›tlar, örnek projelerdeki kritik olaylar›n etüdleri, aday›n üstlendi¤i projelerden örnek olaylar›n incelenmesi, mesleki pratik konusundaki bilgi ve
becerilerin s›nanmas›, s›nav ve/veya meslek prati¤i konusunda deneyimli
bir s›nav kurulu taraf›ndan yap›lan mülakatlar yer almaktad›r.
3. Nihai Mesleki S›nav/De¤erlendirme
Belirli yasal mevzuat›n geçerli oldu¤u baz› bölgelerde, bilgi ve yetene¤in
de¤erlendirilmesi; merkezi olarak düzenlenmiﬂ yaz›l› s›nav, bir rapor haz›rlatma, belirli bir tasar›m konusunda etüd ve/veya mesleki pratik s›nav›
yapan kiﬂilerle mülakat ﬂeklinde olmaktad›r. Mesleki deneyimin de¤erlendirilmesi, ö¤renilenlerin UIA önerilerinde öngörülenlerle uygunlu¤unun belirlenmesine yönelik olmal›d›r. Merkezi olarak uygulanan de¤erlendirme
sistemleri, ö¤rencilere gereksiz düzeyde karmaﬂ›k ya geçerlili¤ini yitirmiﬂ
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sistemler uygulamaktan kaç›nmal›d›r. Geçerlili¤i geniﬂ ölçüde kabul görmüﬂ mesleki akademik programlar›n uyguland›¤› ülkelerde UIA, mimarl›kta akademik yeterlili¤in resmen tan›nmas› veya mesleki deneyimin de¤erlendirilmesi sürecinde daha önce baﬂka yöntemlerle de¤erlendirmeye tabi
tutulmam›ﬂ alanlar› kapsayacak s›n›rl›l›kta bir nihai s›nav/de¤erlendirmeyi
öngörmektedir. Geniﬂ bir yelpazeye yay›lm›ﬂ ancak geçerlili¤i meslek çevresi taraf›ndan onay görmeyen akademik programlar›n uyguland›¤› ülkelerde; UIA’n›n e¤ilimi, mesleki olgunluk kadar temel bilgi ve yetenekleri de
ölçen kapsaml› bir nihai mesleki s›nav/de¤erlendirme yap›lmas› yönündedir. Kay›t için baﬂvuran bütün adaylar›n, mesleki bilgi ve yetenek de¤erlendirmesinden geçmeleri veya kendi ülkelerinde eﬂde¤erde bir yeterlik kazand›klar›n› kan›tlayabilmeleri gerekmektedir.
4. Ö¤renimin Sonuçlar›
UIA/UNESCO E¤itim ﬁart›’n›n Kabul edilmesinden de anlaﬂ›laca¤› gibi,
yetkinlik esas olarak, meslek prati¤ini nerede ve ne zaman yapt›¤›na bak›lmaks›z›n, bir mimar›n sahip oldu¤u geçerli bilgi ve becerilerle ilgilidir.
Ancak, belirli bir yer veya zamanda mesle¤i uygulama sorumlulu¤unda
olanlar için gerekli koﬂul say›lan bilgi temelinde farkl›l›klar vard›r. Örne¤in,
bir sözleﬂme hukukunun varl›¤›ndan haberdar olmak meslek prati¤i içinde
mimarlar aç›s›ndan evrensel olarak geçerli olabilir ama, belirli bir ülkenin
hukuk sisteminin bilinmesi o ülke için belirleyici koﬂul olacakt›r, ya da “yanal yüklere karﬂ› mukavemet” konusunun kavran›lmas› evrensel bir gerekliliktir, ama jeoteknik ve depreme dayan›kl› tasar›m yöntemleri konusundaki bilgiler bir ülke için belirleyici koﬂullar olabilir.
UIA, mesleki yeterlili¤in kan›tlanmas›nda genel ve aktar›labilir bilgi ve becerilerin geliﬂtirilmesi üzerinde yo¤unlaﬂ›lmas›n›n gere¤ine inanmaktad›r,
zira bunlar meslek adam› için geçerlili¤ini uygulaman›n yap›ld›¤› yerden
ve zamandan ba¤›ms›z olarak koruyacak olan ö¤renim sonuçlar›d›r.
UIA, kesintisiz mesleki geliﬂmeya gerek oldu¤unu kabul etmektedir ve ayr›ca, mimarlar›n mesleki davran›ﬂ kurallar› da genellikle mimarlar›n sadece
bilgi ve beceri sahibi olduklar› alanlarda görev üstlenmelerini öngörmektedir. Öte yandan UIA, daha önce s›nanm›ﬂ bilgi ve becerilerin yeniden s›navdan geçirilmesine taraftar de¤ildir.
5- S›nav/De¤erlendirme Koﬂullar› için
Yeterlik Temel Al›nmal›d›r
UIA s›nav/de¤erlendirme sistemlerinde yeterlili¤i temel almayan k›s›tlamalara karﬂ›d›r.
6- Tekrarlanan S›navlar Yerine Aﬂamal›
De¤erlendirme Sistemi
Mimarl›¤›n, bünyesinde karmaﬂ›k mesleki yarg›lar›n yer ald›¤›, de¤iﬂik
alanlardaki bilgi ve becerileri bütünleﬂtiren bir disiplin olmas›n› dikkate
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alan UIA, ö¤rencilerin geliﬂim süreci içinde planlanm›ﬂ de¤iﬂik aﬂamalarda s›nav yap›labilece¤i görüﬂündedir. Bu aﬂamalar genellikle ﬂöyle tan›mlanabilir:
• Akademik bir diploma derecesinin verildi¤i akademik bir mesleki e¤itim
süresince ve bu sürenin sonunda;
• Mesleki deneyim süresinin sonunda ve/veya,
• Daha önceki de¤erlendirmelerin niteli¤ine ba¤l› olarak düzenlenecek ve
genel mahiyette veya yöreye ba¤l› bilgileri kapsayacak nihai bir s›nav yoluyla.
7- Yeterlili¤in Yetkililere Kan›tlanmas›
Ünvan kullan›lmas›na, mesle¤in icras›na izin veren kay›t/tescil iﬂleminden
ve/veya meslek kuruluﬂuna üye olmadan önce, yetkili kuruluﬂa zorunlu
standartlar düzeyinde bir yeterlili¤e sahip olundu¤unun kan›tlanmas› gerekir. Bu nedenle yetkili kuruluﬂ;
• UIA taraf›ndan tavsiye edilenler, çok tarafl› di¤er dokümanlar veya uluslararas› düzeye uygun nitelikte ulusal standartlara benzer, yeterlik standartlar›n› kabul etmeli,
• Do¤rudan sürece kat›larak veya ba¤›ms›z bir akreditasyon/onay kuruluﬂunun tavsiyelerini alarak, mimarl›kta akademik baﬂar›, stajyerlik/mesleki
deneyim ile yöreye özgü bilgileri kapsayan yeterlik standartlar›n› de¤erlendirmelidir.
Bir mimar›n e¤itim ve mesleki yetiﬂtirilme sürecinin her aﬂamas› için aranacak yeterlili¤in standartlar› ve kapsam›, objektif bir kurulun düzenli akreditasyon/onay de¤erlendirmesine tabi olmal›d›r. Bu kurul ayn› zamanda e¤itim programlar›n› onaylamal›, tesbitlerini kay›t/tescil kurullar›na ve mesleki kuruluﬂlara bildirmelidir.
8- Mimarl›k E¤itimi ve Yetiﬂtirilmesinde
De¤iﬂen ‹htiyaçlar›n ‹zlenmesi
Mesleki prati¤in zaman içinde de¤iﬂen niteliklerine ve toplumun beklentilerine ayak uydurabilmek için mimarl›k ö¤renimi ve mesleki e¤itim ortam› sürekli bir incelenme ve yenilenme süreci içinde olmal›d›r. Sürdürülebilirlik,
sa¤l›k ve güvenlik ile özürlüler için eriﬂilebilirlik gibi konular, son on y›l içinde e¤itim ve uygulama alanlar›nda görülen belirgin de¤iﬂikliklere birer örnektir. E¤er mesle¤in geliﬂmesi t›kanma riski ile karﬂ› karﬂ›ya b›rak›lmak istenmiyorsa, yeterlili¤in kan›tlanmas›n›n yöntem ve kapsam›, düzenli olarak
gözden geçirilmelidir. Yeterlik konusundaki aﬂ›r› ölçüde tan›mlay›c› ve düzenli bir inceleme-geliﬂtirme süreci d›ﬂ›nda kalm›ﬂ bir çerçeve, mimarl›k
e¤itiminde yenilik ve canl›l›¤› engelleme riskini taﬂ›maktad›r. Öte yandan,
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aﬂ›r› ölçüde belirsizlikleri olan bir çerçeve ise, tüketicinin korunmas›na yönelik olarak toplumun, uygulamadaki bir mimardan bekleyebilece¤i yeterlik düzeyi ve kapsam›n› belirlemede pek fazla iﬂe yaramayacakt›r.
UIA, ça¤daﬂ anlamda bir geçerlili¤e sahip olabilmesi için mimarl›k ö¤renimi ve mesleki e¤itim süreçlerinde uygulanan akreditasyon/onay kriter ve
usullerinin, yaklaﬂ›k her 5 y›lda bir kapsaml› bir incelemeye tabi tutulmas›n› önermektedir.
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KAYIT/TESC‹L VE RUHSAT ‹ﬁLEMLER‹
5 Eylül 1997
4 Mart 1998, revizyon
17 Nisan 1998, revizyon
10-12 Aral›k 1998, revizyon,
Haziran 1999, kabul

Mutabakat Metni Politikas›
UIA, bütün ülkelerde mimarlar›n iﬂlevlerinin kay›t/tescil/ruhsat
uygulamas› içine al›nmas›n› desteklemektedir. Kamu yarar› aç›s›ndan,
bu tür kay›t/tescil/ruhsat uygulamalar›n›n usulleri
yasal düzenlemelerle belirlenmelidir.

Giriﬂ
Kay›t/Tescil/Ruhsat
Kay›t/tescil/ruhsat iﬂlemi, bir bireyin ba¤›ms›z mimar olarak mesle¤i uygulamaya yeterli kiﬂisel birikime sahip oldu¤unun resmi olarak ve yasal
aç›dan tan›nmas›d›r ve beraberinde, istenilen niteliklere sahip olmayanlar›n belirli iﬂlevleri yerine getirmesini önleyen yasal düzenlemelerle de ba¤›nt›l›d›r. Yüksek nitelikli, sürdürülebilir bir yap›l› çevrenin toplum yarar›na
oldu¤u gerçe¤i ve inﬂaat sektöründen kaynaklanan tehlikelerin ve olumsuz
sonuçlar›n varl›¤› dikkate al›nd›¤›nda, toplumu yeterince koruyabilmek
için, mimarl›k hizmetlerinin uygun niteliklere sahip meslek adamlar› taraf›ndan yerine getirilmesi önem taﬂ›maktad›r.
Kay›t/tescil/ruhsat iﬂlemleri, toplum yarar›n› güvence alt›na alan ve e¤itim,
deneyim ve s›nav konular›nda getirilmiﬂ asgari yetkinlik standartlar›n› temel
al›r. Meslekler itibariyle getirilen tescil düzenlemesi, yurttaﬂlar›n sa¤l›k, güvenlik ve esenli¤i için devletin özünde bulunan bir denetim erkinin kullan›lmas›d›r. Genellikle bir meslek alan›nda tescil uygulamas›n›n gereklili¤i ﬂu
beﬂ kritere dayand›r›l›r:
1) Mesle¤in herhangi bir düzenleme olmaks›z›n uygulanmas› tüketicilerin
yaﬂam›, sa¤l›¤›, güvenli¤i veya ekonomik refah› aç›s›ndan ciddi riskler
oluﬂturuyorsa ve bu risk potansiyeli tan›mlanabilir nitelikte olup büyük olas›l›kla gerçekleﬂecekse,
2) Meslek prati¤i üst düzeyde yetenek, bilgi ve e¤itim gerektiriyorsa,
3) Uygulamac›n›n iﬂlev ve sorumluluklar›, ba¤›ms›z karar vermeyi gerektiriyorsa ve meslek toplulu¤unun üyeleri mesleklerini ba¤›ms›z olarak uyguluyorlarsa,
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4) Mesle¤i uygulama alan›n›n kapsam› di¤er tescilli veya tescilsiz mesleklerden ay›rdedilebiliyorsa,
5) Söz konusu meslek toplulu¤una getirilecek düzenlemenin, toplum üzerindeki ekonomik ve kültürel etkileri savunulabilir nitelikteyse.
Mimarl›k meslek prati¤i bu klasik kriterlere uymaktad›r.

Meslek Prati¤inin Düzenlenmesi ve Ünvan Tescili
"Meslek prati¤inin düzenlenmesi", ya da di¤er bir deyiﬂle, bir meslek prati¤ine yasal düzenleme getirilmesi, bu meslekle ilgili hizmetlerin sadece ö¤renim, e¤itim görmüﬂ, s›nav vermiﬂ olmak gibi belirli yasal kriterleri karﬂ›layan kiﬂilerce verilebilece¤i anlam›na gelir.
Geleneksel olarak meslek prati¤inin düzenlenmesi veya tescil sistemi, - devlet ve tüketicilere bir maliyeti olmas› ve mesle¤e giriﬂi s›n›rland›rmas› nedeniyle- sadece böyle bir düzenleme olmamas› durumunda toplum sa¤l›¤›,
güvenli¤i ve refah› aç›s›ndan ciddi tehlikelerin söz konusu olabilece¤i meslekler için uygun görülmektedir. Bir mesle¤in meslek prati¤ine getirilecek
düzenlemelerle denetlenmesinin gerekip gerekmedi¤ine karar verirken ço¤u devlet aﬂa¤›da belirtilenleri de içeren bir dizi kriter kullanmaktad›r:
• Toplum, yasal bir düzenlemenin olmay›ﬂ›ndan zarar görmekte midir ve
bu zararlar belgelendirilebilir mi?
• Devletçe getirilecek düzenlemelerin alternatifi var m›d›r?
• Toplum bu ba¤lamda mevcut yasa, yönetmelik ve standartlarla korunabilmekte midir ve mevcut mevzuat›n güçlendirilmesi sorunu çözebilecek midir?
• Mesle¤e getirilecek düzenlemenin devlet ve toplum aç›s›ndan maliyeti nedir ve böylesi bir düzenlemede toplum yarar› var m›d›r?
"Ünvan Tescili"nde, kiﬂilerin gene belirli yeterlilik kriterlerine sahip olmas›
aranmakta, ancak sadece ünvan›n kullan›lmas› denetlenmektedir. Bu durumda, tescil edilen ünvana sahip olmayan kiﬂiler de söz konusu hizmeti
yerine getirmeye devam edebilmektedir. Ünvan tescili kiﬂilere sadece yasal olarak korunan bir ünvan› kullanma hakk›n› vermelidir. Ünvan konusunda ç›kar›lan bir yasa, söz konusu meslek grubunun meslek prati¤inin
kapsam›n› etkilememeli ya da bir hizmeti yapmaya o zamana kadar yasal yetkisi olmayan kiﬂilerin bu iﬂleri yapmas›na olanak vermemelidir.
(NOT: Ço¤u ülkede ünvan tescili, "ruhsat" iﬂlemi olarak adland›r›lmaktad›r. "Tescil" deyimi ise çok kez devletçe getirilen düzenlemelerin tümünü
kapsayan genel bir terim olarak kullan›lmaktaysa da, ço¤u ülkede meslek
prati¤inin düzenlenmesi anlam›na gelmektedir.)
Ünvan tescili ile toplumun, belirli bir hizmeti sunan veya sa¤layan yetiﬂmiﬂ
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kalifiye uygulay›c›lar ile yeterli e¤itimi almam›ﬂ niteliksiz unsurlar› ay›rdedebilmesine yarayan bir araç amaçlanmaktad›r. Ünvan tescili, istenilen niteliklere sahip olmayanlar›n da bu hizmeti sunmas›n› engellemez, sadece
bu kiﬂilerin yeterliliklerini yarg›lamaya yarayan bir ölçü getirir. Ünvan tescilinin toplumun ciddi bir tehlike ile karﬂ›laﬂmas›n›n söz konusu olmad›¤›,
ancak tüketicilerin kendilerine hizmet sunanlar›n niteliklerini kar›ﬂt›rabilecekleri, bu konuda yan›lg›ya düﬂebilecekleri durumlar için uygun oldu¤u
düﬂünülmektedir.
Ünvan tescili, hizmetlerden yararlanan tüketicilerin ve toplumun, yetiﬂmiﬂ
nitelikli kiﬂilerle, niteliksizleri, devlete ve tüketicilere asgari maliyetle ay›rdedebilmesini olanakl› k›lma amac›na yöneliktir. Ünvan tescili uygulamas›nda, kay›t koﬂullar›n› yerine getiremiyen kiﬂiler, geçimlerini sa¤lad›klar› iﬂlerden yoksun b›rak›lmam›ﬂ olur. Bu kiﬂiler hizmet sunmaya devam ederler,
ancak sadece yasal koruma alt›ndaki bir ünvan› kullanmalar› engellenmektedir.

Önerilen Yasal Çerçeve
Uluslararas› Mimarlar Birli¤i, mimarl›k mesle¤ine düzenleme getiren yasa
ve yönetmeliklerin, mesle¤in uygulanmas› alan›ndaki düzenlemeleri esas
almas›n› önermektedir. Aﬂa¤›da getirilen tavsiye ve öneriler, bu yaklaﬂ›m›
yans›tmakta ve bir devletin kendi s›n›rlar› ötesine taﬂan sorunlu alanlar›n
çok az›na yönelik hükümler getirmektedir. Metni k›sa tutabilmek için, bu k›lavuzda "kay›t/tescil/ruhsat" iﬂlemleri k›saca "kay›t" olarak geçmektedir.
Dikkat edilecek di¤er bir husus da, ulusal veya uluslararas› idari bölgeler
aras›nda yürürlü¤e konulacak herhangi bir "karﬂ›l›kl› tan›ma" anlaﬂmas›
konusunda UIA taraf›ndan benimsenen görüﬂ, sadece tescilli mimarlar›n
(gerek meslek prati¤i, gerekse ünvan tescili belirlenmiﬂ mimarlar›n) tan›nmas› yönündedir.
UIA üye kesimlerinin temsil etti¤i her ülkenin yasalar›, dili, düzenleniﬂi ve
getirdi¤i hükümler aç›s›ndan söz konusu ülkenin kendine özgü politik ve
kültürel özeliklerini yans›tt›¤› için, burada, bir yasa metni tasla¤› de¤il, yol
gösterici bir k›lavuz önerisi getirilmektedir. Uluslararas› düzeyde tam bir
yasa metninin önerilmesi, hiç kuﬂkusuz uyumsuzluk ve belirsizlik yarat›rd›.

1. Tan›m
1.1 Mimarl›k Meslek Prati¤i: Tescil iﬂlemlerini düzenleyecek yasal
belgeler ba¤lam›nda mimarl›k prati¤inin tan›m›, UIA taraf›ndan kabul edilen Mimarl›k Prati¤i ‹çin Tavsiye Edilen Uluslararas› Profesyonellik Standartlar› Konusunda UIA Mutabakat Metni'ndeki tan›m olmal›d›r:
“Mimarl›k meslek prati¤i, kent planlamas› ve yap› veya yap› gruplar›n›n tasarlanmas›, inﬂaas›, geniﬂletilmesi, korunmas›, restorasyonu ve tadilatlar› için
gereken mesleki hizmetlerin sunulmas›n› içermektedir. Bu mesleki hizmetler,
planlama, ve arazi kullan›m› planlamas›, kentsel tasar›m; avan projelerin, ta-
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sar›mlar›n, çizimlerin, maketlerin, ﬂartnamelerin ve teknik belgelerin temini,
baﬂkalar› taraf›ndan (dan›ﬂman mühendisler, kent planc›lar›, peysaj mimarlar› ve di¤er uzman dan›ﬂmanlar) uygun ﬂekilde ve herhangi bir s›n›r konmadan
haz›rlanan teknik çal›ﬂmalar aras›nda eﬂgüdümün sa¤lanmas›, yap› ekonomisi, sözleﬂme yönetimi, inﬂaat›n izlenmesi (baz› ülkelerde "kontrolluk" olarak
tan›mlanmaktad›r) ve proje yönetimini içerir, ancak bunlarla s›n›rl› de¤ildir.”
Mimarl›k prati¤ine iliﬂkin bu tan›m, mimarlar›n ola¤an olarak yerine getirdikleri, özel olarak yetiﬂtirildikleri ve mesleki yeterliliklerini kan›tlamalar› istenilen bir alandaki yayg›n ve de¤iﬂik hizmetleri kapsar. Ö¤renim, e¤itimve yeterlilik konusundaki standartlar›n daha dar tutuldu¤u yasal mevzuat›n
geçerli oldu¤u baz› ülkelerde, UIA Mutabakat Metnindeki tan›m›n bu daralt›lm›ﬂ standartlar› yans›tacak ﬂekilde de¤iﬂtirilmesi gerekebilir.
Tescil yapt›rmayan veya tescil mevzuat› ile mesle¤i uygulamas›na izin verilmemiﬂ hiçbir kiﬂinin, mimarl›k meslek prati¤i içinde yer almas›na izin verilmemelidir. Hiçbir kiﬂinin, mimarl›k mesle¤ini uygulamak üzere tescil iﬂlemi yapt›rmadan, "mimar" ünvan›n› kullanmas›na veya kendini topluma
"mimar" olarak tan›tmas›na izin verilmemelidir.
Baz› durumlarda, resmi mevzuat tasar›mla iliﬂkili de¤iﬂik gruplardan meslek adamlar›n›n, kendi mesleklerini uygularken zaman zaman mimarl›k uygulamas›na da kar›ﬂmalar› durumunu mevzuat›n hükümleri d›ﬂ›nda b›rak›labilmektedir. Bu tür kapsam d›ﬂ› b›rakmalar›n, yasal geçerlili¤i olan di¤er
tasar›m etkinlikleri ile mimarl›k meslek prati¤i aras›ndaki s›n›rlar› belirlemeye yarayacak ﬂekilde dikkatlice düﬂünülmesi önemlidir.
Ço¤u yerde inﬂaat mühendisli¤ine iliﬂkin kay›t/tescil mevzuat›, mühendislerin bir çok proje türü ile birlikte bina tasar›m› yapmalar›na da izin vermektedir. Mimarl›k mesle¤i ise genellikle yasalarla, sadece "insanlar taraf›ndan
iskan edilen" bina ve yard›mc› tesislerin tasar›m› ile s›n›rland›r›lmaktad›r.
UIA, mimarl›k mesle¤ini düzenleyen mevzuat›n, meslek prati¤inin kapsam›n› gereksiz yere daraltmamas›n› ve mimarlar›n, meslek pratikleri arac›l›¤›
ile gerçekleﬂtirdikleri mimari tasar›mlarla bir toplumun kültürel ve estetik de¤erlerinin köklerini ifade ettikleri gerçe¤ini kabul etmesini savunmaktad›r.

2 - Kay›t ‹ﬂlemlerini Yapanlara ‹liﬂkin
Düzenleme
2.1 Yetkilendirme: Mimarlar›n mesleki davran›ﬂlar›n› düzenleyen kurallar› belirleyecek olan bir mimarl›k kay›t/tescil kuruluﬂunun bu alanda
yetkili k›l›nmas› kesinlikle yasa yolu ile yap›lmal›d›r. Meslekte uygun olmayan davran›ﬂlardan dolay› kay›t/tescilin kald›r›lmas› veya ask›ya al›nmas›
yetkisi ile birlikte kural koyma yetkisinin tan›nmas›, yasal düzenlemede neyin uygunsuz davran›ﬂ olaca¤›na iliﬂkin daha ayr›nt›l› tan›m›n› gerektirir.
2.2 Davran›ﬂ Kurallar›: Mevzuat, mimarl›k kay›t/tescil kuruluﬂuna, düzenleyici iﬂlevinin bir parças› olarak, tescilli mimarlar›n uygulamada tabi
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olacaklar› davran›ﬂ kurallar›n› belirleme yetkisini de vermelidir. Mevzuatta
bu türden kurallar›n kapsam ve içeri¤i de yer almal›d›r. Mevzuat ayr›ca,
mimarl›k kay›t/tescil kuruluﬂu taraf›ndan belirlenen davran›ﬂ kurallar›n›n
ihlal edilmesinin, tescilin kald›r›lmas› veya ask›ya al›nmas› veya ceza uygulamas›n› gerektiren durumlardan biri oldu¤unu da hükme ba¤lamal›d›r.

3- Tescil ‹çin Gerekli Nitelikler
Tescil için getirilecek yeterlik kriterleri nesnel ve saydam olmal›d›r. Tescil
mevzuat›nda; "Mimarl›k Prati¤i ‹çin Tavsiye Edilen Uluslararas› Profesyonellik Standartlar› Konusunda UIA Mutabakat Metni"nde yer alan, mimarda aranacak temel koﬂullar, e¤itim, akreditasyon/onay/tan›ma, mesleki
deneyim/yetiﬂme/staj ve mesleki bilgi ve becerilerin kan›tlanmas›/s›nanmas›na iliﬂkin politikalar›n ve bu konulardaki k›lavuzlar›n uygun bir ﬂekilde yans›t›lmas›na dikkat edilmelidir. Mevzuatta, mesle¤e giriﬂ için vatandaﬂl›k veya ikamet koﬂullar›n›n bulunmas› uygun de¤ildir.
3.1 Mezuniyet/Diploma: Tescil için baﬂvuracaklarda, akredite edilmiﬂ bir mimarl›k diplomas› alm›ﬂ olmalar› koﬂulu aranmal›d›r. UIA, mimarl›k e¤itiminde asgari kriter olarak UIA/UNESCO Mimarl›k E¤itimi ﬁart›n›n
esas al›nmas›n› tavsiye etmektedir.
3.2 Staj: UIA, kay›t için baﬂvuran bir kiﬂinin Mutabakat Metni Politikas›nda öngörülen mesle¤i uygulama sürecinden geçmiﬂ olmas›n› tavsiye etmektedir
3.3 S›nav: Tescil edilebilmeleri için, baﬂvuranlarda, kay›t/tescil kuruluﬂu
taraf›ndan mevzuata uygun olarak kararlaﬂt›r›lm›ﬂ konu ve de¤erlendirme
esaslar›n› temel alan s›navlardan geçmiﬂ olmak koﬂulu aranmal›d›r.
3.4 Kiﬂisel Mülakat: Kay›t/tescil kuruluﬂu, tescil için baﬂvuranlarla kiﬂisel mülakat yapmay› talep edebilir.
3.5 Ahlaki Karakter: E¤er devletçe, kay›t/tescil kuruluﬂuna bir aday›
"ahlaki karakter"aç›s›ndan uygun bulmayarak reddetme yetkisi verilmek isteniyorsa, mevzuat sadece aday›n geçmiﬂi ile ilgili olarak yap›lacak böyle bir soruﬂturma için geçerli olacak konular› aç›kça belirtmelidir. Bu konular aﬂa¤›da belirtilenler olabilir:
• A¤›r cezay› gerektiren bir suçtan hüküm giymiﬂ olmak;
• Baﬂvuru s›ras›nda yalan ya da yan›lt›c› beyanda bulunmak;
• Meslek prati¤ine iliﬂkin mevzuat gere¤i kay›t/tescil iﬂlemine tabi olanlar›n uymalar› istenen kurallara ayk›r› davranm›ﬂ olmak;
• Bölgesinde geçerli kay›t/tescil yasas›na ayk›r› bir ﬂekilde, kay›t olmaks›z›n mesle¤i uygulam›ﬂ olmak.

38

UIA BELGELER‹ 2001

E¤er baﬂvuranlar›n geçmiﬂinde yukar›da belirtilen fiiller varsa, ancak bu
konularda kendisinde olumlu bir de¤iﬂiklik görülüyorsa, kay›t/tescil kuruluﬂuna, bu de¤iﬂiklikleri dikkate alarak kay›t yapma izni verilmelidir.

4. Karﬂ›l›kl›l›k ‹ﬂlemleri
Mevzuat tescil için baﬂvuran yabanc›lar›n kayd› için, Bölüm 3'de belirtilen
"Tescil ‹çin Gerekli Nitelikler" ile yasa ve yönetmeliklerde karﬂ›l›kl›l›k konusundaki mevcut olabilecek di¤er hükümlere ek düzenlemeler getirmelidir.
4.1 Mesle¤i Uygulamak ‹steyen Yabanc›lar›n Baﬂvurusu: Belirli bir yasal mevzuat›n geçerli oldu¤u bir bölgede mesle¤i uygulamak üzere baﬂvuran bir yabanc› e¤er;
• Bu bölgede geçerli mevzuat kapsam›nda karﬂ›l›kl›l›k anlaﬂmas› ile tan›nm›ﬂ yetkili bir kay›t/tescil kuruluﬂunca verilmiﬂ güncel ve geçerli bir tescil
belgesine sahipse,
• Mevzuatta tan›mlanan usullere uygun olarak, kay›t/tescil kuruluﬂunca istenilen bilgileri içeren bir baﬂvuru dosyas› vermiﬂse, tescili yap›lmal›d›r.
4.2 ‹ﬂ Almak Amac›ndaki Yabanc›lar›n Baﬂvurusu: Kay›tl› olmad›¤› bir bölgede iﬂ almak üzere iliﬂkilerde bulunacak yabanc›lara, baﬂlang›çta kay›tlar› yap›lmaks›z›n mimarl›k hizmetlerine iliﬂkin teklifler verebilmelerini sa¤lamak üzere, ﬂu koﬂullar› yerine getirmeleri kayd›yla izin verilmelidir:
Bu bölgede geçerli mevzuat kapsam›nda karﬂ›l›kl›l›k anlaﬂmas› ile tan›nm›ﬂ
yetkili bir kay›t/tescil kuruluﬂunca verilmiﬂ güncel ve geçerli bir tescil belgesine sahipse, kay›t/tescil kuruluﬂuna;
a) Karﬂ›l›kl›l›k anlaﬂmas› ile tan›nm›ﬂ yetkili bir kay›t/tescil kuruluﬂunca verilmiﬂ güncel ve geçerli bir tescil belgesine sahip oldu¤unu, ancak halen bu
bölgede kay›tl› bulunmad›¤›n› ve bölgede mimarl›k hizmetleri için teklif vermek üzere iliﬂkilerde bulunaca¤›n›
(b) Mimarl›k hizmetleri için teklif verece¤i her potansiyel iﬂverene, (a) bölünde sözü edilen bildirimin bir örne¤ini verece¤ini, ve
(c) Bölgede herhangi bir mimarl›k hizmeti üstlendi¤inde derhal kay›t/tescil
için baﬂvuraca¤›n›, yaz›l› olarak bildirmelidir.
Bu ﬂekilde baﬂvuruda bulunanlar›n, tescil iﬂlemleri yap›l›ncaya kadar mimarl›k hizmeti vermeleri yasaklanmal›d›r.
4.3 Tasar›m Yar›ﬂmalar›: Kay›tl› olmad›¤› bir bölgede bir mimari tasar›m yar›ﬂmas›na kat›larak iﬂ almak isteyen kiﬂilerin yar›ﬂmaya kat›lmalar›na ancak aﬂa¤›daki koﬂullar› yerine getirmeleri kayd›yla izin verilmelidir:
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• Bu bölgede geçerli mevzuat kapsam›nda karﬂ›l›kl›l›k anlaﬂmas› ile tan›nm›ﬂ yetkili bir kay›t/tescil kuruluﬂunca verilmiﬂ güncel ve geçerli bir tescil
belgesine sahip olmak;
• Yar›ﬂman›n yap›ld›¤› bölgedeki yetkililere yaz›l› olarak, bu bölgede geçerli mevzuat kapsam›nda karﬂ›l›kl›l›k anlaﬂmas› ile tan›nm›ﬂ yetkili bir kay›t/tescil kuruluﬂunca verilmiﬂ güncel ve geçerli bir tescil belgesine sahip oldu¤unu bildirmek;
• Yar›ﬂma sonucunda iﬂi ald›¤› takdirde, derhal kay›t/tescil için bölge yetkili kuruluﬂuna baﬂvurmay› kabul etmek.

5. Meslek Prati¤inin ﬁekilleri
Mimarl›k hizmetlerinin ﬂirket kuruluﬂlar› taraf›ndan sa¤lanmas› durumunda, bu kuruluﬂlar›n mimarlar›n etkin kontrolu alt›nda bulunmalar› ﬂart koﬂulmal› ve mimarlardan bireysel olarak talep edilen hizmet, iﬂ ve davran›ﬂ
standartlar›na aynen uymalar› ve bu standartlar› sürdürmeleri istenmelidir.
UIA Meslek Prati¤i Komitesinin anketine yan›t veren üye kesimlerin ço¤u,
kendi ülkelerinde mesle¤in ortakl›klar ve geleneksel sermaye ﬂirketleri ﬂeklinde uygulanmas›na devletçe izin verildi¤ini belirtmiﬂlerdir. ﬁirket veya daha yeni bir uygulama olan s›n›rl›-sorumlu ﬂirketler ﬂeklinde gerçekleﬂtirilen
meslek prati¤ine getirilen k›s›tlamalar ço¤u durumda a¤›r ve zor hükümler içermektedir. Bu k›s›tlamalar›n çok çeﬂitli oluﬂu, uluslararas› düzeyde
mesle¤in ﬂirketler arac›l›¤› ile uygulanmas›na olanak sa¤layan, ancak ayn› zamanda da kamuoyuna sunulan mimarl›k hizmetlerinin dürüstlü¤ü konusunda güvence veren makul bir k›lavuza ihtiyaç oldu¤unu göstermektedir.
5.1 Kuruluﬂ Yap›s› : UIA k›lavuzlar›, aﬂa¤›daki koﬂullar›n yerine getirilmesi koﬂulu ile, mevzuatta ortakl›klar›n (kay›tl› bir s›n›rl› sorumlu ortakl›k
dahil olmak üzere), s›n›rl›- sorumlu ﬂirketler veya anonim ﬂirketlerin mimarl›k prati¤i yapmas›na olanak verilmesini tavsiye etmektedir:
• Ortakl›kta esas ortaklar›n üçte ikisi; limited ﬂirkette veya anonim ﬂirkette
yöneticilerin üçte ikisi her hangi bir ülkenin yasalar›na göre mimarl›k mesle¤ini uygulamak üzere tescil edilmiﬂse;
• Sorumlulu¤u alt›nda mimarl›k hizmeti verilecek kiﬂinin bizzat kendisi, bir
ortakl›kta ortak, limited veya anonim ﬂirkette üst düzey yönetici konumundaysa ve mesle¤i uygulamak üzere o bölgede tescili varsa.
Mevzuat, kay›t/tescil kuruluﬂuna, ülkede mimarl›k mesle¤ini uygulayan ortakl›k, limited ﬂirket veya anonim ﬂirketlerden; bu ﬂirketlerin yetkilileri,
yöneticileri, müdürleri, hisse sahipleri hakk›nda ve kuruluﬂça belirlenecek
di¤er konularda bilgi isteme yetkisini vermelidir.
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5.2 Firma Ad›: Tüm koﬂullar ba¤lam›nda bir ülkede ya da bölgede mimarl›k mesle¤ini uygulama yetkisine sahip olan bir firman›n; kay›t/tescil
kuruluﬂunun firman›n yöneticileri, müdürleri ya da ortaklar› hakk›nda talep
etti¤i bilgileri sa¤lamak koﬂulu ile; e¤er anonim ﬂirketse bütün müdürlerinin; e¤er s›n›rl› sorumlu ﬂirketse bütün yöneticilerinin; e¤er ortakl›ksa bütün
ortaklar›n›n adlar›n› içermeyen bir firma ad› alt›nda, o ülke ya da bölgede
mesleki faaliyette bulunmas›na izin verilmelidir..

6. Mimar›n Bir Projenin ‹nﬂaat Aﬂamas›nda
Görevlendirilmesi
Düzenli ﬂantiye ziyaretleri, uygulama-imalat paftalar›n›n incelenmesi, yasal mevzuata iliﬂkin ihlallerin veya sözleﬂme belgelerinden farkl› uygulamalar›n izlenerek iﬂverene bildirilmesi dahil olmak üzere, inﬂaat yönetimi hizmetleri, mimar›n kamu sa¤l›¤›n›, güvenli¤ini ve refah›n› güvence alt›na
alan, önemli bir sorumluluk alan›n› oluﬂturur. Aﬂa¤›da tan›mlanan yol gösterici çerçevenin amac›, inﬂaat hizmetlerinden asgari bir bölümünün projenin müellifi olan mimar taraf›ndan sa¤lanmas›n› garanti alt›na almakt›r:
6.1 Ana amac› itibariyle insanlar taraf›ndan kullan›lacak veya iskan edilecek bir projenin inﬂaat›n› yapt›rmakta olan bir iﬂveren; en az›ndan düzenli ﬂantiye ziyaretleri, uygulama-imalat paftalar›n›n incelenmesi ve yasal
mevzuat ile sözleﬂme belgelerine ayk›r› uygulamalar›n iﬂverene bildirilmesi
dahil olmak üzere, asgari inﬂaat yönetimi hizmetlerini yerine getirecek bir
mimar istihdam etmedi¤i sürece, bu mimarl›k hizmetlerini kendisi üstlenmiﬂ
say›lacakt›r.
6.2 E¤er projenin tasar›m›n› yapan bir mimar, yukar›daki paragrafta tan›mlanan inﬂaat yönetimi hizmetlerini vermiyorsa, bunu bölgedeki
kay›t/tescil kuruluﬂuna ve inﬂaatla ilgili resmi makamlara bildirmek yükümlülü¤ündedir.
6.3 Bir kay›t bölgesindeki yetkili kuruluﬂ, belirli bir projede veya belirli bir
proje kategorisinde, bir mimar taraf›ndan Paragraf 6.1 de tan›mlanan hizmetlerin verilmesine gerek olmaks›z›n toplumun yeterince korundu¤u kan›s›na var›rsa, bu zorunlulu¤u kald›rabilir.

7. Mimarl›k Yapan Tescilsiz
Kiﬂilere ‹liﬂkin Düzenleme
Mimarl›k mesle¤inin kay›t/tescil iﬂleminden geçmemiﬂ kiﬂilerce uygulanmas›, toplumun sa¤l›¤›, güvenli¤i ve refah› için tehlike teﬂkil eder. Aﬂa¤›daki
çerçeve, mevzuat›n uygulanmas› için bir temel ve araç oluﬂturmaktad›r:
7.1 Her ne kadar tescili yap›lmam›ﬂ kiﬂilerin mimarl›k kay›t/tescil mevzuat›na ayk›r› davran›ﬂlar›n›n suç say›lmas› gerekse de, kay›t/tescil kuruluﬂunun, savunma ald›ktan sonra, belirli bir s›n›ra kadar ceza verme ve mesle¤i kay›t/tescilsiz uygulayanlar ile onlara yard›mc› olan ve onlar› bu suça
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teﬂvik edenlerin kovuﬂturulmas› için yasal talepte bulunma yetkisi olmal›d›r.
Savc›l›k ve di¤er yerel yasal mercilerin yan›s›ra, kay›t/tescil kuruluﬂu da
meslek uygulamas›ndaki kay›t/tescil d›ﬂ› kiﬂilere, onlara yard›mc› olanlara,
onlar› bu suça teﬂvik edenlere ihtar/ceza verme ve verdi¤i cezalar›n infaz› konusunda yetkilendirilmiﬂ olmal›d›r.
7.2 Mimarl›k meslek prati¤i kapsam›nda (Bu k›lavuzun “Tan›mlar” bölümünde tan›mland›¤› ﬂekliyle) haz›rlanan ve inﬂaatla ilgili yerel ve merkezi
makamlara verilecek her türlü plan, ﬂartname ve di¤er teknik doküman, bir
mimar taraf›ndan damgalanmal›d›r. E¤er yasalar teknik dokümanlar›n
damgalanmas› konusunda baz› istisnalar getiriyorsa, dokümanlar› resmi
makamlara veren kiﬂiler bu istisnai durumu dokümanlar›n üzerine kaydetmelidir. Bu koﬂullara uymayan teknik dokümanlara dayan›larak verilmiﬂ
olan hiçbir izin geçerli say›lmayacakt›r.
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ET‹K VE DAVRANIﬁ
Kas›m 1997
Nisan 1998, revizyon
10-12 Aral›k 1998, revizyon
Haziran 1999, kabul

Mutabakat Metni Politikas›
UIA'n›n mevcut Dan›ﬂmanl›k Hizmetlerinde Uluslararas›
Ahlak Kurallar› belgesi halen yürürlüktedir. UIA üye kesimleri,
kendi etik ve davran›ﬂ usulleri aras›na, önerilen Mutabakat Metni
K›lavuzlar›ndaki hükümleri katmalar› ve bunlar uluslararas› mevzuat ve
mimar›n kendi ülkesindeki yasalarla yasaklanmad›¤› sürece,
üyelerinin mesleki hizmet verdikleri ülkelerin ve idari birimlerin
yürürlükteki etik ve davran›ﬂ kurallar›na uymalar› koﬂulunu getirmeleri
yönünde teﬂvik edilmektedir.

Sunuﬂ
1998 y›l›nda Washington'da yap›lan Komisyon toplant›s›nda, Barselona
toplant›s›ndan sonra elde edilen de¤iﬂtirilmiﬂ kurallar› içeren metnin, Mutabakat Metninin Etik ve Davran›ﬂ Konusundaki Öneri K›lavuzu olarak kabul
edilmek üzere Beijing Genel Kurulu'na sunulmas› ve daha sonra da üye kesimler taraf›ndan kendi kurallar› aras›na al›nmas› konusunda genel bir görüﬂ birli¤ine var›lm›ﬂt›.
Redaksiyon kurulu, mutabakat metninde dile getirilen ilkeler ve politikalarla, dünyan›n çeﬂitli yörelerindeki üye kesimlerin etik ve davran›ﬂ kurallar›ndan yararlanarak Konsey ve Genel Kurula aﬂa¤›daki önerileri getirmektedir:

Giriﬂ
Mimarl›k mesle¤inin üyeleri, kendilerini profosyenellik, dürüstlük ve yetkinlikte en yüksek standartlara ve mümkün olan en yüksek nitelikte ürün vermeye adam›ﬂ ve bu yolla topluma, toplumlar›n›n ve kültürlerinin yap›l› çevrelerinin geliﬂmesi için esas olan kendine özgü bilgi, beceri ve yetenekler sunan
kiﬂilerdir. Aﬂa¤›da, mimarlar›n dan›ﬂmanl›k hizmeti üstlendikleri zaman yukar›da de¤inilen yükümlülüklerini gerçekleﬂtirebilmeleri için gerekli olan
davran›ﬂ ilkeleri verilmektedir. Bu ilkeler, nerede uygulan›rsa uygulans›n,
bütün mesleki faaliyetler için geçerlidir. Söz konusu ilkeler, mesle¤in hizmet
verdi¤i ve zenginleﬂtirdi¤i topluma; müﬂterilere ve mimarl›k ürünlerinin kullan›c›lar›na ve yap›l› çevrenin ﬂekillenmesine yard›mc› olan inﬂaat sanayiilerine; ve gerek mesle¤in gerekse toplumun miras›n› oluﬂturan bir bilgi ve ya-
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rat› devaml›l›¤› olan mimarl›k sanat ve bilimine karﬂ› yükümlülükleri kapsamaktad›r.

1. ‹lke: Genel Yükümlülükler
Mimarlar, mimarl›k sanat›, bilimi ve iﬂini kapsayan ve e¤itim, yetiﬂme ve
deneyim yolu ile geliﬂen sistematik bir bilgi ve kuram bütününe sahiptir. Mimarl›k alan›ndaki ö¤renim, e¤itim ve s›nav süreci, mesle¤e iliﬂkin hizmeti
vermek üzere bir mimar›n görevlendirilmesi durumunda, o mimar›n bu hizmetleri do¤ru bir ﬂekilde yapmas›n› olanakl› k›lan kabul edilebilir standartlara ulaﬂt›¤› konusunda kamuoyuna güvence vermek üzere yap›land›r›lm›ﬂt›r. Mimarlar›n en genel yükümlülükleri; mimarl›k sanat› ve bilimine iliﬂkin
bilgilerini yitirmemek ve ilerletmek, mimarl›¤›n bir bütün olarak verdi¤i katk›ya sayg›l› olmak ve geliﬂmesine katk›da bulunmak ve mimarl›k sanat› ve
bilimi ve iﬂi ile u¤raﬂ›rken bilgiye dayanan ve tarafs›z mesleki de¤erlendirmeleri bütün di¤er amaçlar›n üstünde tutmakt›r.
Standart - 1.1 : Mimarlar, mesleklerinin uygulanmas› için geçerli olan
alanlardaki mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliﬂtirmek üzere çaba harcayacakt›r.
Standart - 1.2 : Mimarlar, sürekli olarak, estetik kusursuzluk ve mimarl›k alan›ndaki ö¤renim, araﬂt›rma, e¤itim ve meslek prati¤i standartlar›n›n
yükseltilmesine çal›ﬂacakt›r.
Standart - 1.3 : Mimarlar, mümkün oldu¤u ölçüde, ilgili sanatlar› destekleyecek ve yap› endüstrilerinin bilgi birikimi ve yeterlili¤ine katk›da bulunacakt›r.
Standart - 1.4 : Mimarlar, kendi bürolar›nda, izleme ve de¤erlendirme
usullerini de içeren uygun ve etkin süreçlerin yerleﬂtirilmesini ve iﬂlerini etkin bir ﬂekilde yürütebilmelerini olanakl› k›lacak yeterli say›da kalifiye ve
denetlenen eleman bulunmas›n› sa¤l›yacakt›r..
Standart - 1.5 : Bir iﬂin, mimar ad›na onun bir eleman› veya mimar›n
do¤rudan denetimi alt›nda çal›ﬂan baﬂka herhangi bir kiﬂi taraf›ndan yürütülmesi durumunda, mimar bu kiﬂinin söz konusu iﬂi yapabilmek için yeterli yetkinli¤e sahip olmas›ndan ve e¤er gerekiyorsa, uygun ﬂekilde denetlenmesinden sorumludur.

2. ‹lke: Topluma Karﬂ› Yükümlülükler
Mimarlar, mesleklerine iliﬂkin yasalar›n özüne ve hükümlerine uymak konusunda topluma karﬂ› sorumluluk taﬂ›rlar ve meslekleri ile ilgili faaliyetlerinin sosyal ve çevresel etkilerini dikkatle göz önüne almalar› gerekir.
Standart - 2.1 : Mimarlar, bünyesinde mimarl›k ürünü yaratt›klar› topluluklar›n de¤erler sistemine ve do¤al ve kültürel miras›na karﬂ› sayg›l›
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davranacak ve bunlar›n korunmas›na yard›mc› olacakt›r. Mimarlar, çevrenin ve bu çevre içindeki yaﬂam ve yaﬂam ortam› kalitesinin sürdürülebilir
bir ﬂekilde iyileﬂtirilmesi yönünde çaba gösterecek ve yapt›klar› iﬂin, bu iﬂin
verdi¤i ürünleri kullanmas› veya bunlar›n varl›¤›ndan yararlanmas› beklenebilecek herkesin en geniﬂ anlamdaki ç›karlar› üzerindeki etkilerini tam
olarak gözetecektir.
Standart - 2.2: Mimarlar, kendilerini veya mesleki hizmetlerini hiç bir
zaman do¤ruluktan uzak, yan›lt›c› veya aldat›c› bir ﬂekilde sunmayacak ve
tan›tmayacakt›r.
Standart - 2.3 : Bir mimarl›k firmas› kendisini yan›lt›c› bir ﬂekilde tan›tmayacakt›r.
Standart - 2.4 : Mimarlar, mesleki faaliyetlerini yürütürken yasalara
uyacakt›r.
Standart - 2.5 : Mimarlar, mesleki hizmet verdikleri veya böyle bir hizmeti vermeyi amaçlad›klar› ülkelerin ve yönetim birimlerinin yürürlükteki
yasalar›na ve etik ve davran›ﬂ kurallar›na uyacakt›r..
Standart - 2.6 : Mimarlar, uygun oldu¤u oranda, vatandaﬂlar ve meslek adamlar› olarak toplumsal faaliyetlere kat›lacak ve mimarl›kla ilgili konularda toplumun bilinçlendirilmesine destek verecektir..

3. ‹lke: ‹ﬂverene Karﬂ› Yükümlülükler
Mimarlar, mesleki iﬂlerini sadakatle, bilinçle, yetkince ve profesyonel bir
ﬂekilde yürütmek konusunda iﬂverene karﬂ› yükümlülük taﬂ›maktad›r ve bütün mesleki hizmetlerin sa¤lanmas›nda geçerli teknik ve mesleki standartlar› göz önünde tutarak, önyarg›s›z ve tarafs›z de¤erlendirmeler yapmal›d›r.
Mimarl›k sanat›, bilimi ve iﬂinin yap›lmas›nda bilgiye dayal› ve mesleki görüﬂler baﬂka her türlü amaçtan önce gelmelidir.
Standart - 3.1 : Mimarlar, meslekleri ile ilgili bir iﬂi, ancak iﬂin gerektirdi¤i yeterli bilgi ve yetene¤e sahip olduklar›ndan ve iﬂverene verecekleri
her türlü taahhütü yerine getirmeleri için gerekli finansal ve teknik kayna¤›n sa¤lanaca¤›ndan emin olduklar› zaman üstlenecektir.
Standart - 3.2 : Mimarlar meslekleri ile ilgili iﬂlerini gerekli beceri, dikkat ve özenle yürütecektir
Standart - 3.3 : Mimarlar meslekleri ile ilgili iﬂlerini gereksiz gecikmelere yol açmadan ve kendi kontrollar›nda oldu¤u sürece, üzerinde anlaﬂ›lm›ﬂ makul bir süre içinde yürütecektir.
Standart - 3.4 : Mimarlar, iﬂverene onun ad›na yapt›klar› iﬂlerin ilerle-
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me durumu ve iﬂin niteli¤ini veya maliyetini etkileyecek hususlar hakk›nda
sürekli bilgi verecektir.
Standart - 3.5 : Mimarlar, kendileri taraf›ndan iﬂverene verilen ba¤›ms›z görüﬂlerden sorumlu olacak ve mesleki bir hizmeti ancak, kendileri ve
dan›ﬂman olarak tutabilecekleri kiﬂiler söz konusu alanlarda ö¤renim, e¤itim veya deneyim itibariyle yeterli düzeydeyse üstlenecektir.
Standart - 3.6 : Mimarlar, ilgili taraflar, baﬂta aﬂa¤›da belirtilen hususlar olmak üzere, bu görevlendirmeye iliﬂkin aç›k ve yaz›l› bir anlaﬂmaya
varmadan, meslekleri ile ilgili herhangi bir iﬂ üstlenmeyecektir:
• ‹ﬂin kapsam›;
• Sorumluluklar›n da¤›l›m›;
• Sorumluluklara iliﬂkin herhangi bir k›s›tlama;
• Ücret veya ücretin hesaplanma yöntemi;
• ‹liﬂkinin sona erdirilmesine iliﬂkin hükümler.
Standart - 3.7 : Mimarlara yap›lacak ödemeler sadece görevlendirilmeleri ya da iﬂe al›nmalar›na iliﬂkin yaz›l› sözleﬂmede belirtilen ücretler ve
primler olacakt›r.
Standart - 3.8 : Mimarlar bir iﬂi alabilmek için özendirici herhangi bir
teklifte bulunmayacakt›r.
Standart - 3.9 : Mimarlar müﬂterilerinin iﬂlerinin mahremiyetine sayg›
gösterecektir ve gizli bilgileri, müﬂterinin veya örne¤in aç›klama yap›lmas›n›n mahkeme karar› ile talep edilmesi durumunda oldu¤u gibi, baﬂka bir
yetkili merciin önceden izni olmadan aç›klamamalar› gerekir.
Standart - 3.10 : Mimarlar, iﬂverenlerine, mal sahiplerine veya yüklenicilere bilgileri dahilinde olan ve bir ç›kar çat›ﬂmas› yaratabilecek önemli
durumlar› bildirecek ve bu durumun söz konusu kiﬂilerin yasal haklar›n› zedelememesini veya mimar›n baﬂkalar› taraf›ndan üstlenilen iﬂler konusunda tarafs›z olarak de¤erlendirme yapabilme görevini engellememesini
sa¤layacakt›r.

4. ‹lke: Mesle¤e Karﬂ› Yükümlükler
Mimarlar, mesle¤in dürüstlük ve ﬂerefini korumakla yükümlüdür ve davran›ﬂlar›nda her zaman baﬂkalar›n›n geçerli hak ve ç›karlar›na sayg›l› olacaklard›r.
Standart - 4.1 : Mimarlar mesleki faaliyetlerini dürüstçe ve hakça yürütecektir.
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Standart - 4.2 : Bir mimar, ad› mimarlar›n kay›t listesinden kendi iste¤i d›ﬂ›ndaki nedenlerle ç›kart›lan veya varl›¤› kabul edilmiﬂ bir mimarl›k örgütü üyeli¤inden uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ olan uygunsuz kiﬂilerle ortakl›k kurmayacak veya böyle bir kiﬂi ile ortak-yönetici konumunda olmayacakt›r.
Standart - 4.3 : Mimarlar, eylemleri ile, mesle¤in sayg›nl›k ve dürüstlü¤ünü sergilemek konusunda çaba gösterecek ve herhangi bir eylem veya
davran›ﬂ›n birlikte çal›ﬂt›klar› kiﬂilerin güvenini sarsmas›na olanak vermemesi ve mimarlarla iﬂi olan halk›n yan›lt›lmaya, sahtekarl›¤a ve aldat›lmaya karﬂ› korunabilmesi için, kendi temsilci ve çal›ﬂanlar›n›n da davran›ﬂlar›n› bu standarda uyarlamalar›n› sa¤layacakt›r.
Standart - 4.4 : Mimarlar, ellerinden geldi¤ince, mimarl›k alan›ndaki
bilgi, kültür ve e¤itimin geliﬂmesine katk›da bulunacakt›r.

5. ‹lke: Meslektaﬂlara Karﬂ› Yükümlülükler
Mimarlar haklar›na sayg›l› olmal› ve meslektaﬂlar›n›n mesleki amaç ve katk›lar› ile yapt›klar› iﬂlere baﬂkalar› taraf›ndan sa¤lanan katk›lar› görmezden gelmemelidir.
Standart - 5.1 : Mimarlar ›rk, din, özürlülük, medeni hal veya cinsiyet
ay›r›mc›l›¤› yapmayacakt›r.
Standart - 5.2: Mimarlar, kendisi taraf›ndan kesin olarak yetkilendirilmedikleri sürece, baﬂka bir mimar›n fikri eserlerini kullanmayacak veya fikirlerinden haks›z bir ﬂekilde yararlanmayacakt›r.
Standart - 5.3 : Mimarlar, ba¤›ms›z dan›ﬂman olarak hizmet verirken,
kendilerinden istenmeden ücret teklifi yapmayacakt›r. ‹ﬂverenin ve toplumun, mimar›n sunaca¤› eksik ve ola¤and›ﬂ› talepler içeren bir hizmetten
korunabilmesi ve verilecek hizmetin niteli¤ini ve kapsam›n› aç›kça tan›mlayan bir ücret teklifi haz›rlayabilmesi için, mimar›n, projenin niteli¤i ve kapsam› hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmas› gerekir.
Standart - 5.4 : ‹ﬂverenin ve toplumun mimar›n sorumsuzca sunaca¤›
eksik bir hizmetten korunabilmesi için, mimarlar, ba¤›ms›z dan›ﬂman olarak yapt›klar› ücret tekliflerinde, ayn› hizmet için baﬂka bir mimar taraf›ndan önerilen ücret teklifine göre de¤iﬂiklik yapmayacakt›r.
Standart - 5.5 : Mimarlar baﬂka bir mimar›n görevini elinden almaya
giriﬂmeyecektir.
Standart - 5.6 : Mimarlar UIA veya kendi üye kesimleri taraf›ndan uygun görülmedi¤i ilan edilen hiç bir mimarl›k yar›ﬂmas›na kat›lmayacakt›r.
Standart - 5.7 : Mimarlar bir yar›ﬂmada jüri üyeli¤i yapt›ktan sonra o
iﬂle ilgili hiçbir görev üstlenmeyecektir.
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Standart - 5.8 : Mimarlar baﬂka bir mimar›n çal›ﬂmalar›n› kötü niyetle
veya haks›z bir ﬂekilde eleﬂtirmeyecek veya bu çal›ﬂmalar› gözden düﬂürmeye kalk›ﬂmayacakt›r.
Standart - 5.9 : Mimarlar kendilerine bir proje veya herhangi bir baﬂka mesleki hizmet teklifi ile gelindi¤i zaman, baﬂka bir mimar›n halen ayn› müﬂteri ile söz konusu iﬂ veya mesleki hizmetle ilgili bir anlaﬂmas› oldu¤unu biliyorsa veya bu iliﬂkiyi makul bir irdeleme ile kesin olarak ö¤renebiliyorsa, di¤er mimar› durumdan haberdar edecektir.
Standart - 5.10 : Mimarlar, baﬂka bir mimar›n yapt›¤› bir iﬂ konusunda görüﬂ vermek üzere görevlendirildikleri zaman, bu davran›ﬂ ilerde aç›lacak veya halen devam etmekte olan bir hukuk davas›n› aç›kça etkilemedi¤i sürece, di¤er mimar› durumdan haberdar edecektir.
Standart - 5.11 : Mimarlar ortaklar› ve çal›ﬂanlar› için uygun bir çal›ﬂma ortam› sa¤layacak, onlara emeklerinin karﬂ›l›¤›n› adil bir ﬂekilde verecek ve mesleki geliﬂmelerini olanakl› k›lacakt›r.
Standart - 5.12 : Mimarlar kiﬂisel ve mesleki maddi durumlar›n›n yasal
bir ﬂekilde ve özenle yönetilmesini sa¤layacakt›r.
Standart - 5.13 : Mimarlar mesleki ünlerini kendi sunduklar› hizmet ve
gösterdikleri performans üzerine inﬂa edecek, di¤er kiﬂilerin yapt›klar› mesleki çal›ﬂmalar› görmezden gelmeyecek ve bunlara gerekli de¤eri verecektir.
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KES‹NT‹S‹Z MESLEK‹ GEL‹ﬁ‹M
31 Ekim 1997
11 Mart 1998, revizyon
17 Nisan 1998, revizyon
10-12 Aral›k 1998, revizyon
Haziran 1999, kabul

Mutabakat Metni Politikas›
UIA, üye kesimlerini, kamu yarar› ad›na ve bir üyelik yükümlülü¤ü
olarak kesintisiz mesleki geliﬂmeyi savunma yönünde teﬂvik etmektedir.
Mimarlar sunacaklar› hizmetleri gerçekten verebilecek güçte
olduklar›ndan emin olmal› ve davran›ﬂ kurallar›, mimarlar› "Bir Mimarda
Aranan Temel Koﬂullar" baﬂl›¤› alt›nda ve bunun ilerdeki
de¤iﬂikliklerinde tan›mlanan çeﬂitli alanlarda saptanan standartlar›
korumakla yükümlü k›lmal›d›r. Bu arada, UIA kay›t yenileme için
gereken kesintisiz mesleki geliﬂme ba¤lam›ndaki geliﬂmeleri izlemeli ve
tüm ülkeler için, karﬂ›l›kl›l›¤›n sa¤lanmas›n› kolaylaﬂt›racak k›lavuzlar
önermeli, bu konuda politakalar geliﬂtirmeyi sürdürmelidir.

K›lavuz
Kesintisiz mesleki geliﬂimle kastedilen, daha üst düzey bir diplomaya yönelik formel e¤itim de¤il, mimarlar›n bilgi ve becerilerinin toplumun ihtiyaçlar›na uygun olmas›n› garantiye alan, bunlar›n yitirilmemesini, zenginleﬂtirilmesini veya artt›r›lmas›n› sa¤layan ve yaﬂam boyu süren bir ö¤renme sürecidir.
UIA politikas›, üye kesimlerini, kesintisiz mesleki geliﬂimin her mimar›n kendi sorumlulu¤u oldu¤unu öngören bir yaklaﬂ›m izlemeleri yönünde teﬂvik
eder. Mimarlar›n kesintisiz mesleki geliﬂimi ayr›ca kamu yarar›nad›r.
UIA'n›n kesintisiz mesleki geliﬂime iliﬂkin k›lavuzunun amac›, UIA üye kesimlerine kendi mevcut mesleki geliﬂim politikalar›n› de¤erlendirebilecekleri bir standartlar dizisi sa¤lamakt›r. Bu, politikalar› birbirleri ile tutarl› k›lacak ve gelecekte, al›nan mesleki geliﬂim “kredileri”nin üye kesimler aras›nda karﬂ›l›kl› olarak tan›nmas›na ve birinden di¤erine aktar›lmas›na olanak
verecektir.
UIA'n›n kesintisiz mesleki geliﬂim k›lavuzunun öncelikli amaçlar›ndan biri
de üye kesimler aras›nda “meslekli geliﬂim kredileri”nin karﬂ›l›kl› kabulü
için bir çerçeve sa¤lamakt›r.
UIA'n›n üye kesimlerinde uygulanacak kesintisiz mesleki geliﬂim sisteminin
anahtar unsurlar› ﬂunlar› içermelidir:
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• Kesintisiz mesleki geliﬂim hizmetleri ve kurslar›n›n belirlenmesi, bir taramadan geçirilmesi ve de¤erlendirilmesine iliﬂkin önerilen usuller;
• Gerek mimarlar›n kendi baﬂlar›na yürüttükleri programlar, gerekse bu
hizmeti sa¤layan kay›tl› kuruluﬂlar›n sunduklar› programlar için önerilen
program kriterleri;
• Kesintisiz mesleki geliﬂim programlar›n›n tasarlanma ve sunulma süreçlerine araﬂt›rma ve ihtiyaç de¤erlendirme faktörlerinin entegre edilmesi için
önerilen kriterler;
• Ö¤renme sürecinde a¤›rl›¤›n, kat›l›mc› ve e¤itimi verenler aras›nda karﬂ›l›kl› etkileﬂimi artt›ran e¤itim faaliyetlerinin özendirilmesi dahil olmak üzere, ö¤renen kiﬂiye ve kazan›lan bilgiye verilmesini sa¤lamay› amaçlayan
yöntem önerileri. Örne¤in, karﬂ›l›kl› etkileﬂim esas›na dayanan programlara, bu etkileﬂimin olmad›¤› programlara k›yasla ayn› e¤itim süresi için daha fazla “kredi” verilebilir.
• Bir program süresinde gerçekten ne kadar ö¤renildi¤ini de¤erlendirecek
araçlar olarak ve gerek e¤itimi verenleri gerekse kat›l›mc›lar› mevcut karﬂ›l›kl› etkileﬂimi artt›rma yolunda özendirecek ve kat›l›mc›lar› ö¤renme sürecine katacak program kalite düzeyi ve standartlar›na iliﬂkin öneriler. Kat›l›mc›lara verilecek krediler hem program›n süresine (dersanede geçen süre) hem de program›n e¤itsel kalitesine göre belirlenmelidir.
• E¤itimi verenlerin bu hizmeti kullananlara geri besleme yapmas›na olanak verecek ve faaliyetin etkinli¤inin izlenip denetlenmesi için gerekli kurs
de¤erlendirmelerinin toplanmas›n› sa¤lamak üzere önerilen usuller;
• - Kat›l›mc›lar ve e¤itimi verenler aç›s›ndan yeterli aç›kl›kta ve
geciktirilmeksizin iﬂlenen,
- Kat›l›mc›lar›n haketti¤i ve genel geçerlili¤i kan›tlanm›ﬂ “kesintisiz e¤itim
kredileri”nin kaydedildi¤i,
- Kay›tl› kuruluﬂlar›n verdi¤i uluslararas› düzeyde geçerli olabilecek
programlara olanak tan›yan,
- Tescil ve üyeli¤in devam› için belirli “kredi”de kesintisiz e¤itim alm›ﬂ
olmak koﬂulu öngören tescil kurumlar› ve meslek örgütlerinin bu
taleplerini karﬂ›layacak güvenilir bilgiler içeren bir kay›t sistemi önerisi;
• Her takvim y›l›nda kazan›lmas› gereken “ö¤renim birimi” say›s›na iliﬂkin
öneriler;
• Halk sa¤l›¤›, güvenli¤i ve esenli¤inin korunmas› konular›na iliﬂkin asgari “mesleki geliﬂim kredileri” gereksinimleri için öneriler,
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UIA'n›n kesintisiz mesleki geliﬂim sistemi; bilgileri, deneyimleri ve araﬂt›rmalar› ile baﬂar›l› bir sonucun elde edilebilmesi için katk›da bulunan çok
say›da kay›tl› e¤itim veren kuruluﬂ ile, bu sürece kat›lan UIA üye kesimleri
için yüksek kalitede e¤itim standartlar› belirlemelidir.
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