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Mi arlık ve Pla la a; sosyoloji, tarih, tasarı , 
ühe dislik gi i irçok disipli i içere  ir eslek dalıdır. 

Bu ede le Mi arlık Eğiti i interdisipliner ir eğiti -
öğreti  odeli ve ütü leşik ir takı  çalış ası ı 
gerektirir. 

Mi arlık Bölü ü de ü iversite izi  diğer ölü leri ile, 
iletişi  içerisi de, katılı ı, şeffaf, paylaşı ı, her türlü 

ili sel geliş eye ve ye iliğe açık, ireysel geliş elere 
yö  veri i ve öze diri i, eslek adayları ı  öğre ileri , 
eğiti -öğreti i  ö e li ir parçası-ortağı olduğu, e  

aşta  iti are  kişilikleri e ve fikirleri e saygı duya , 
özgüve leri i geliştire ek, pota siyelleri i ortaya çıkarıp 
geliştire ek aktif yö te leri içere , öğreti i ve öğre i i 
odaklı, usta-çırak ilişkisi içerisi de ve irlikte öğre e 
orta ı da tü leşik ir eğiti —öğreti /tasarı  odeli 
tasarla ıştır.

Prof. Dr. Mehmet Emre AYSU



Mi arlık

• ar hite t  terimi etimolojik olarak Latince 
«architectus» (Yunanca «Arkhitecton» tan 
gelmektedir.
• «arkhi» > (arkhon) > «Chief» Şef, aş, usta
• «tekton» > yapı ı ya da zanaatkâr

• Za aatçı ve i arı , M.Ö. 3000 yılları da
Ortadoğu daki kentsel devrim sürecinde ortaya
çıktığı öne sürülmektedir. 

• Bu görüşe göre mimar  denilen meslek i sa ı, 
ke tleş e sürecinde daha yetkin bir fiziksel çevre
arayışıyla birlikte ortaya çık ıştır.



Marcus Vitruvius Pollio
(d. MÖ 80-70, ö. MÖ 15 sonra)

«De Architectura» 
Mi arlık esleği üzeri e ilk kitap
• "Utilitas, Firmitas, Venustas" 

(kulla ışlılık, sağla lık, güzellik)
• Rönesans'ta bu ta ı , "Comodita, perpetuita, bellezza" 

(kulla ışlılık, süreklilik- kalı ılık, güzellik)

• 1581'de bir İ giliz yazarı i arlığı "yapı bilimi" olarak
ta ı larke

• 19. yüzyılda İ giliz eleştir e John Ruskin i arlığı "yapılara
uygulanan süslemeden aşka bir şey ol adığı" ı ileri sürüyordu. 

• Amatör bir eleştiri i olan Sir Henri Watton "The Elements of 
Architecture" (1624) adlı kita ı da i arlığı üç koşula
(kulla ılışlılık, sağla lık, güzellik) ya ıt vermesi gerektiği i belirtir. 

F.L. Wright'a göre,
" i arlık biçim haline gel iş yaşa dır."



Mi arlık Progra ı

ANABİLİM DALLA‘I ÇEKİ‘DEK VE “EÇMELİ 
DERSLER

ÇİFT ANA DAL – YAN 
DAL İMKANLA‘I



Tasarı

Yapı①ve①Tek oloji

Mi arlık①Tarihi①ve①Kültür

Çevre ve Kent

Meslek①Pratiği①ve①Etiği



Mi arlık 
Matematiktir









Mi arlık 
İletişi dir









Mi arlık Tek olojidir



Yapı 
teknolojisi









Yapı ele a ları ve
Detaylar









Mi arlık Kültürdür



Mi arlık Farklı 
Açılarda  
Bakabilmektir.



Mi arlık 
Kent ve 
Çevredir





Motiti Island
1956 da  kişi yaşarke   u sayı de  idi… Adada Moiri
kabilesinden Whanau ailesi i  ireyleri yaşar…

Ne kadar kala alık?



Ya da ne kadar tenha?

“hà ghǎi, Çin Halk Cumhuriyeti
Nüfus: 22.125.000





Mi arı  Değişe  Ko u u

YAPI USTASI YARATICI DEHA SEÇKIN VE AYDIN



Mi arlık Mesleği i  İ ra Şekilleri

• Büro sahibi Serbest Mimar

• Proje Büroları da Çalışa  
• Ka u Kuru ları da Devlet Me uru 
• İ şaat süre i de Şa tiye Şefi, saha i arı, tasarı  ofis, tek ik 

ofis, vb.) 

• Özel Fir alarda Çalışa   Yapı Malze esi Üreti i Fir aları, 
Müteahhitlik Fir aları, Cephe “ektörü Fir aları, Ürü  Tasarı ı 
ve İ alatı Fir aları

• TMMOB şu eleri de Mesleki De eti  Ele a ı
• “ivil Toplu  kuruluşları ve der ekler
• Üniversitelerde Akademisyen



Büro Sahibi Serbest Mimar
Türk①Mühe dis①ve①Mi ar①Odaları①Birliği①
Mi arlar①Odası①Ser est①Mi arlık①Hiz etleri i①
Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim 
Yö et eliği’ e①göre:

• Mi arlar Odası a kayıt ol a şartı
• Mi arlar Odası da  Büro Tes il 

Belgesi al ış ol ak
• Büro Tescil Belgesi alabilmek için 

vergi mükellefi olmak gereklidir. 
Şahıs şirketi veya li ited şirket sahi i 

veya ortağı olarak
• Büyükşehir Belediyesi e kayıtlı 

olmak

• İ şaat ruhsatı a esas ola ak 
uygulama projelerinde müellif olarak 
proje düzenleme ve imzalama 
hakkı a sahiptirler. 



Proje Büroları da Çalışa  

• Mi arlar odası a kayıt ol a ve üro tes il elgesi 
al ış ol a şartı ara az.

• Proje ürosu tarafı da  yürütüle  işleri  tasarı , 
çizi  ve elediye taki i gi i ko ularda görev alı ır.

• Büro tes il elgesi gerek ez, projelerde i za hakkı 
ulu az, elediyelerde projeler üellif i arı  

adı a takip edilir.



Kamu 
Kuru ları da 
Devlet 
Memuru 

Çevre ve Şehir ilik Baka lığı  ve İl 
Müdürlükleri

Kültür ve Turiz  Baka lığı ve İl Müdürlükleri

İl Özel İdareleri

Büyükşehir Belediyeleri İ ar Şu e 
Müdürlüğü, Proje ve Etüd Müdürlüğü, Fe  
İşleri Müdürlüğü

İl ve İlçe Belediyeleri İ ar Müdürlüğü İ ar 
ve Yapı Ko trol iri leri   Proje ve Etüd 
Müdürlüğü, Fe  İşleri Müdürlüğü



İ şaat süre i de;

• Şa tiye şefi, saha i arı, tasarı  ofis, tek ik 
ofis, vb. pozisyonlar

• Şa tiye şefi, ge el şa tiye i  sevk ve 
idaresinden sorumludur.

• “aha i arı, ke di yetki ala ı da  
soru ludur. İ şaat kalitesi, alze e 
de eti i, i alatı  projelere uygu luğu u  
tespiti ve raporla ası, iş güve liği

• Tasarı  ofis i arı, süperpoze projeleri 
hazırla ak ve as uilt projeleri çiz ekle 
görevlidir.

• Tek ik ofis i arı, pla la a, etraj ve 
hakkediş, iri  fiyat a alizleri i  
hazırla ası ko uları da çalışır.



Yapı De eti  
kuruluşu da 
yardı ı 
kontrol 
ele a ı veya 
denetçi

• Yapı De eti  Kuruluşları ı  çalış a şartları  “ayılı 
Yapı De eti i Hakkı da Ka u  ile düze le iştir.

• Yapı de eti  kuruluşu: Baka lıkta  aldığı izi  elgesi ile 
ü hasıra  yapı de eti i görevi i yapa , ortakları ı  

ta a ı i ar ve ühe dislerde  oluşa  tüzel kişiyi 
ifade eder.

• De etçi i ar ve ühe dis: İlgili ühe dis ve i ar 
eslek odaları a üyeliği deva  ede  ve Baka lıkça 

de etçi elgesi veril iş ühe dis ve i arlar
• Yapı de eti  kuruluşları ı  a a yazılı öde iş 

ser ayeleri i  ta a ı ı , i ar veya ühe dislere ait 
ol ası zoru ludur. Yapı de eti  kuruluşları; de etçi 

i ar ve ühe disler ile yardı ı ko trol ele a ları 
istihdam eder.



Özel 
Firmalarda 
Çalışa

• Yapı Malze esi Üreti i Fir aları, 
Müteahhitlik Fir aları, Cephe “ektörü 
Fir aları, Ürü  Tasarı ı ve İ alatı Fir aları
• Teklif, Pla la a, Projele dir e,Şa tiye, 

Üreti , “atış depart a ları da i ar ve 
ühe disler görev al aktadır.



TMMOB 
şu eleri de 
Mesleki 
Denetim 
Ele a ı

Türk①Mühe dis①ve①Mi ar①Odaları①Birliği①Mi arlar①Odası①Ser est①Mi arlık①
Hiz etleri i①Uygula a,①Tes il①ve①Mesleki①De eti ①Yö et eliği’ e①göre:
• 1. Bölüm A aç, Kapsa , Daya ak ve Ta ı lar
• Ta ı larMadde 4 -Mesleki de eti : Mi arlık hiz etleri i ; ka u 

yararı ı gözet ek, haksız reka eti e gelle ek, eslek etiği i ve eser 
sahi i i arı   sayılı Fikir ve “a at Eserleri Ka u u da  gele  
hakları ı koru ak a açlarıyla, Mi arlar Odası tarafı da  yürürlükteki 
sta dart ve or lara göre i ele erek, i arı  kayıt ve si illeri i  
tutul ası ı  ifade eder.

• 4. Bölüm (Görev, Hak, Yetki ve Sorumluluklar)

• Mi arı ①görev,①hak①ve①soru lulukları①
Madde 15-a) Mi ar, u Yö et elik kapsa ı a gire  tü  ser est 

i arlık hiz etleri i Mi arlar Odası ı  esleki de eti i e su akla 
yükü lüdür. Mi arı  u yükü lülüğü iş sahi i i , ilgili idare i , i şaat ve 
kulla a iz i vere  er ileri  Mi arlar Odası esleki de eti i i 
istememesi durumunda da ortadan kalkmaz.

• Mesleki①de eti i ①yapıl ası da①uyula ak①esaslar
Madde 18 Mi arlar Odası ı  esleki de eti  yap aya yetkili 

iri leri, esleki de eti i ir ka u kuru u iteliği de ola  Mi arlar 
Odası ı  tüzel kişiliği adı a yaparlar.



Sivil Toplum 
kuruluşları 
( Dernekler, 
Vakıflar, 
Birlikler)

• İsta ul “MD “er est Mi arlar Der eği
• İM“AD İ şaat Malze eleri “a ayi ileri 

Der eği
• TMB Türk Müteahhitler Birliği
• İ)ODE‘
• GYODER

• GÜNDER

• ÇEDBİK Çevre Dostu Bi alar Der eği



MİM②R



Mi ar Oyu ları



Ne Kadar Derin?



Ne Kadar Çok (ya da Az?)



Ne kadar uzak?
(ya da ne kadar büyük?)



Bir ev bul!







Sizi gele eğe adı  at aya çağırıyoruz!

• Ye ilik ve yaratı ılık peşi de koşa ,
• İş irliği ve iletişi  e erileri i geliştir ek isteye ,
• Meraklı,
• Çalışka , disipli li,
• Paylaşı a açık
• Eğle eyi seve

Meslek adayları ı ara ıza davet ediyoruz…


