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Mimarlar Ne Der Nedir? 
Manifesto 
Misyon 
Vizyon 
Çalışma Sistemi 
Birliktelik Ekibi Nedir Görevleri Nelerdir? 
Üniversite Ekipleri Kimdir Görevleri Nelerdir? 
Mimarlar Ne Yer Nedir? 
Mimarlar Ne Der Çalıştayı Nedir? 
Mimarlar Ne Der’in dahil olduğu diğer etkinlikler nelerdir? 
Mimarlar Ne Der+? i Koruyan Kurallar Nelerdir? 
 
1-       Her buluşma sonrası Deneme yazılması mecburidir. Deneme yazılmadan bir sonraki buluşmanın 

düzenlenmesi mümkün değildir. 
2-    Denemeleri editör ekibi kontrol eder ve uygun bulmadığı denemeler düzeltilmesi için ekiplere geri gönderir. 

Editör ekibinden onaylanan gönderiler sitede yayınlanabilir. Deneme uygun vaziyete getirilene kadar yeni bir 
buluşma düzenlenemez. 

3-    Üniversite ekiplerinin giderleri küçük bir miktar olduğundan ekip üyeleri veya bağlı oldukları kulüp tarafından 
karşılanır. Bu giderler için sponsor aranmamalıdır. 

4-     Mimarlar Ne Der+? ile ilgili genel kararlar Çalıştay sürecinde alınır. Sezon içerisinde ortaya çıkan ve hızlıca 
alınması gereken kararlar Birliktelik Ekibi üyeleri tarafından alınır. 

5-      Ekip üyeleri arasından çalışmayan, buluşmalara katılmayan üyelerin Mimarlar Ne Der+? ile bağı koparılır. 
Tüm görevlendirmelerin ve buluşma olanlarının sezon başında kararlaştırılması sırasında herkese ortak bir 
gün belirlemek bu yüzden önemlidir. Ekip üyeleri bu türde oluşabilecek sorunu öncelikle kendi içinde çözme 
yoluna gitmelidir. 

6-     Yeni üniversitelerin katılım süreci kesinlikle Çalıştay’da gerçekleşmektedir. 
7-     Denemeler tamamen buluşmadaki fikirleri özetleyen özgün cümlelerden oluşmalıdır. Kesinlikle başka bir 

yerden kopyalanmamalıdır. 
8-     Dönem içerisinde n-2 sayıda buluşma yapmayan ve deneme yazmayan üniversite ekiplerinin Mimarlar Ne 

Der+? ile ilişiği kesilir. 
9-     Bir dönemde yapılacak buluşma sayısı 4-6 arasında olacaktır. 
10-   Denemeyi yazan kişinin buluşmaya katılmış olması beklenmektedir. 
11-     Denemesinin sitede yayınlanması Haftalık Takvim’ e yetişmeyen üniversitelerin yapacakları bir sonraki 

buluşma düşer. Düşen buluşma ileriki bir tarihe ertelenemez. 
   
 
 
 
 
 
 
1.Genel Giriş  
1.1. Mimarlar Ne Der +? Tanımı 
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Ölçeğin insan olduğu mimarlık, toplumsal bir eylem olmasının yanında mimarlık kültürüne dahil olan, 
muhatap olan herkesin, kentlinin ortak ürünüdür. Kentte söz sahibi olan insan, günümüz yapılaşmış 
çevresine ne kadar duyarlıdır? Toplum düzeyinde mimarlık bilinci oluşmadığı sürece gerçek manada 
iyi tasarlanmış kentler ve kaliteli bir çevre oluşması da mümkün değildir. Mimarlar Ne Der +?’in bu 
noktada üstlendiği görev; kentte iş bölümüne dahil olan bütün insanlara dokunabilecek karşılaşmalara 
zemin hazırlamasıdır. Kenti, dünyayı, dünyaötesini, teknolojiyi araştıran öğrenciler Mimarlar Ne Der 
+?’in öznesi durumundadır. Yapılan ve yapılacak her şey öğrencilerin bu tanım etrafında toplanmasını 
sağlamak içindir.  
 
1.2. Mimarlar Ne Der +? Tarihçesi 
 
Mimarlar Ne Der +? 1 Haziran 2015 tarihinde vizyonu ve misyonu çerçevesinde kurulup ilk etkinliğine 
Eylül 2015 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde başlamıştır. Kurucuları o dönemin 2. sınıf 
mimarlık öğrencileri olan Ali Furkan Kiracı, Furkan Filiz, Oğuzhan Koral, Macit Aslan ve Sabit 
Engin’dir. Mimarlar Ne Der +? buluşmalarının farklı üniversitelere yayılmasıyla, üniversiteler arası 
iletişimi sağlamak adın 2016’da Birliktelik Ekibi kurularak, Ekin Sıla Şahin, Sinem Celen ve Sümeyye 
Yıldız bu ekibe dahil olmuştur.  
 
1.3. Vizyonumuz 
 
Mimarlık bilincine sahip, duyarlı, araştırmacı ve yenilikçi bireylerin kent kurgusunda söz sahibi            
olmasıyla, gerçek anlamda iyi tasarlanmış yaşam alanları oluşturmak. 
 
 
 
1.4. Misyonumuz 
 
Farklı kültürlerdeki mimarlık aktörlerini ve disiplinlerini bir araya getirerek mimarlıkta eleştirel düşünme            
ve çalışma ortamı oluşturan ve bu ortamdan beslenerek bireylerin kendini gerçekleştirmesini           
sağlayacak zemini oluşturmak. 
 
2. Çalışma Modeli 
 
2.1. Üyelik Sistemi 
2.1.1. Üniversite Ekiplerinin Üyelik Sistemi 
 
 
 
2.1.1.1   Üniversite Ekibi Üyeleri Tanımı  
Mimarlar Ne Der +? üniversite ekiplerinin merkezde olduğu bir organizasyon şemasına sahiptir.  
Üniversite ekiplerinin çevresinde yer alan ilk çember ekiplerin iş modelini, onun dışında yer alan 
çember ise Birliktelik Ekibi’nin iş modelini tanımlamaktadır.  
 
Çember şekli merkezin önemini vurgulamanın yanı sıra, her ekipte yer alan iş bölümlerinin birbiriyle 
olan ayrılmaz ilişkisine de dikkat çekmektedir. Bu felsefeye göre üniversite ekiplerinin ve Birliktelik 
Ekibi’nin kendi ekibini oluşturan üyeleri arasındaki ilişki ve iletişime ek olarak, üniversite 
ekipleri-Birliktelik Ekibi arasındaki iletişim de Mimarlar Ne Der +?’in devamı ve gelişimi için kritik önem 
taşımaktadır. 
 
İş modelinde yer alan siyah çizgiler, var olan görevlerdeki kişilerin ilişki içerisinde olmaları gereken iç 
ya da dış çemberdeki temel aralığı belirtmektedir. Ekip üyelerinin birbirleriyle ve Birliktelik Ekibi ile 
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ilişkisine ek olarak, kendi iş tanımlarının tekabül ettiği aralıkla da ilişki içinde olmaları organizasyonun 
devamlılığı açısından önem taşımaktadır. 
 
Her bir renk bir kişiyi tanımlayabileceği gibi, organizasyonun gerektirdiklerine göre birden fazla kişiyi 
de tanımlayabilir. Bu çerçevede, her rengin temsil ettiği kişi ya da kişiler kendi ekiplerini oluşturabilir. 
Bu kişiler oluşturdukları ekiplerin koordinasyonundan sorumludurlar. 
 

● İş modelinde yer alan bireyler kendilerinden sonra aynı konuda çalışacak olan kişiye gerekli 
bilgi aktarımını sağlamak sorumluluğuna sahiptirler. 

 
● Üniversite ekip üyelerinin her birinin görev tanımlarının bulunmasının yanı sıra üyelerin 

görevlerini ekip olarak yerine getirmesi istenir. 
 

● Üniversite ekibinin öncelikli görevi, haftalık buluşmaları düzenlemesidir. (3.1.1.1. 
Üniversitelerde Gerçekleştirilen Haftalık Buluşmalar) 

 
● Üniversite ekibi haftalık buluşmaların yanısıra sezon başında gerçekleştirilecek olan Mimarlar 

Ne Der +? Sezon XX Çalıştayına katılmakla yükümlüdür. 
 

● Üniversite ekibi üyeleri, haftalık buluşmalar ve Sezon Çalıştaylarının yanı sıra gerçekleştirilen 
etkinliklerin ( Mimarlar Ne Yer +?, Forum) organizasyonunda yer almaları beklenmektedir.  

 
 
 
2.1.1.2  Üniversite Ekibine Üye Alımı  

● Üniversite ekibinin en az 4 kişiden en fazla 8 kişiden oluşması beklenmektedir. Farklı 
sebeplerden dolayı üniversite ekibinden ayrılan üyelerin olması durumunda eğer ekip üye 
sayısı 4 kişinin altına düşerse, ekipte yer alan üyelerden yeni ekip üyelerinin bulunması 
görevini üstlenmeleri beklenmektedir.  

● Mevcut bir üniversite ekibi varken bireysel olarak sürece dahil olmak isteyen olması 
durumunda eğer ekip 8 kişiden az ise var olan ekibin insiyatifine bağlı olarak kişi üniversite 
ekibine dahil olabilir.  

● Var olan ekibe dahil olma sürecinde ise kişi www.mimarlarneder.com üzerinden kendisine 
yöneltilen başvuru formunu doldurması beklenir. 

● Birliktelik Ekibi tarafından sistemden alınan başvuru ön değerlendirme yapılarak üniversite 
ekibine iletilir ve nihai karar üniversite ekibine bırakılır.  

○ Üniversite ekibinin verdiği karar eğer olumlu ise ekibe dahil olan kişi websitesi 
üzerinden kendi ekibinin bulunduğu alana Birliktelik Ekibi Bilişim Sorumlusu 
tarafından eklenir. 

Ayrıca üniversite ekibi üyesine Mimarlar Ne Der +? tarafından 
- mimarlarneder.com uzantılı mail adresi 
- www.mimarlarneder.com sitesine fotoğraf, ad soyad ve iletişim bilgilerinin eklenmesi hakkı 
- Etkinliklerin dosyalarının arşivlendiği online diske erişim hakkı ve kendi mail adresine bağlı 

10gb disk alanı 
- Tüm üniversite ekip üyelerinin yer aldığı mail grubuna dahil edilmesi hakkı 
- Facebook Mimarlar Ne Der +? Topluluğu Grubuna dahil edilme hakkı verilir. 

 
2.1.1.3  Üniversite Ekibinden Üye Ayrılması  

● Üniversite ekibi üyesi kendi isteği ile ekip üyeliğinden ayrılabilir.  
● Mimarlar Ne Der +? misyonuna, vizyonuna ve esaslarına uymayan üniversite ekibi üyesi diğer 

üniversite ekibi üyeleri tarafından ortak karar ile kişinin ekipten ayrılmasını talep edebilir.  
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● Üye ayrılma süreci ve yöntemi  dahil olma süreci gibi üniversite ekibi insiyatifine bırakılır.  
● Üniversite ekibi üyeleri problemi kendi aralarında çözemediği zaman ya da problemin 

Birliktelik Ekibi’ne iletilmesi durumunda Birliktelik Ekibi her zaman dinleyici ve yol gösterici bir 
rol üstlenebilir. Yine nihai kararın üniversite ekibi tarafından verilmesi beklenmektedir.  

● Mimarlar Ne Der +? Esaslarına aykırı bir davranışta bulunan kişinin Birliktelik Ekibi tarafından 
tespit edilmesi durumunda kişinin üyelikten ihracını isteyebilir ve bunu üniversite ekibine 
iletebilir.  

● Ekip üyesinin aykırı davranışına bağlı olarak ( Birliktelik Ekibi’nden habersiz sponsor bulma 
vs.) Birliktelik Ekibi tarafından direkt olarak üyelikten çıkarılabilir.  

Üyelikten çıkarılan veya çıkan ekip üyesinin elinden  
- mimarlarneder.com uzantılı mail adresi 
- www.mimarlarneder.com sitesine fotoğraf, ad soyad ve iletişim bilgilerinin eklenmesi hakkı 
- Etkinliklerin dosyalarının arşivlendiği online diske erişim hakkı ve kendi mail adresine bağlı 15 

gb disk alanı 
- Tüm üniversite ekip üyelerinin yer aldığı mail grubuna dahil edilmesi hakkı 
- Facebook Mimarlar Ne Der +? Topluluğu Grubuna dahil edilme hakkı 

alınır. 
Ekip üyesinin ayrılması durumunda Birliktelik Ekibi Bilişim Sorumlusu www.mimarlarneder.com 
adresindeki bilgileri güncellemekle yükümlüdür. 
 
2.1.1.4  Yeni Üniversite Ekibinin Mimarlar Ne Der +? ‘e Dahil Olması  
 
Mimarlar Ne Der +? başvuru süreci sistematik olarak işlemektedir. 
Mi̇marlar Ne Der +? dönemlik lisanslama metoduyla çalışmaktadır. Bu sebeple her dönem için dahil 
olmak isteyen okullar aslında bir lisanslama sürecinden geçmektedir. Hali hazırda devam eden okullar 
ise lisanslarını güncellemeleri gerekmektedir. Lisansı devam etmeyen okullarda Mi̇marlar Ne Der +? 
buluşmaları yapılamamaktadır. Bu lisanslama süreci hem kalitenin korunmasını hem de taklitlerinin 
engellenmesini sağlamak için hedeflenmektedir. 
 
2.1.1.4.1 Lisanslama Süreci 
Lisanslama süreci, Üniversite ekiplerinin başvurusuyla başlar. 
Ekiplerin başvuruları pozitif değerlendirilirse, ekipler çalıştaya davet edilir. 
Başvurunun ikinci basamağı olarak 00 buluşmalarını çalıştay esnasında yaparlar. 
00 buluşmaları sonucunda Birliktelik ekibi ve diğer üniversite ekiplerinin onayıyla, yeni üniversite 
ekibine 1 dönemlik “ Mi̇marlar Ne Der +? ” lisansı verilir. 
 
Lisanslama sistemi, Üniversite ekiplerinin her dönem güncellenmesini sağlar. Böylece ekipten çıkmak 
isteyen üyeler yeni dönem başvurusunda bulunmayarak çıkmış olacaklar. Yeni ekip üyeleri de bu 
sistemle daha tanımlı bir süre için görev almış olacaklar. Her dönem lisansın güncellenmesi kaliteyi ve 
tazeliği arttıracaktır. 
 
 
2.1.1.4.2 Başvuru süreci 
 
2.1.1.4.2.1 Birliktelik ekibinin başvuru sürecindeki görev tanımları 
 

● Her dönemin sonunda bir sonraki sezona dahil olmak isteyen üniversite ekipleri için 
başvurular açılır. 

○ Bu başvuru dönemi, çalıştay tarihinden en az 2 ay önce olmalıdır ki böylece yeni 
üniversite ekiplerinin çalıştaya katılabilmeleri için yeterli süre olsun. 

Mimarlar Ne Der +? 
6 

http://www.mimarlarneder.com/
http://www.mimarlarneder.com/


 

○ Başvurular açıldıktan sonra en az 1 ay başvuru dönemi açık olmalıdır ki başvuruya 
hazırlanabilsinler. ( örn. duyuru tarihi 1 Haziran - Son başvuru 30 Haziran  ) 

● Başvurular  Mimarlar Ne Der +? internet sitesi üzerinden yapılır. 
○ Motivasyon Formları ve istenilen belgeler google form aracılığıyla ( vb. araçlarla ) 

yapılabilir. Google form sistemi bütün başvuruları drive üzerinde sistematik şekilde 
arşivlediği için tercih edilebilir.  

○ www.mimarlarneder.com üzerinden google forma yönlendirilerek yapılması sağlanır. 
 
2.1.1.4.2.2 Başvuru Dönemi hazırlığı  

1. Duyuru görselleri hazırlanması 
2. Duyuru Metni hazırlanması 
3. Motivasyon Formunun hazırlanması 
4. mimarlarneder.com’un hazırlanması 

 
 
2.1.1.4.2.3 Başvuru Ön şartları 
 

- Üniversite Ekibinin 4-8 kişi olması gerekir. 
- Üniversite ekip üyelerinin hepsinin motivasyon formunu doldurmuş olması gerekir 

- En az 4 kişinin formu doldurup göndermesi gerekir. 
- Ekip üyelerinin Lisans veya YL eğitimi alıyor olması gerekir. 
- Daha önce Mimarlar Ne Der +? buluşmalarına katılmış olması beklenir.  

 
 
 
2.1.1.4.2.4 Başvuru döneminin duyurulması 

1. Başvurular ilk olarak mimarlarneder.com üzerinden duyurulur. 
2. Daha sonra Mi̇marlar Ne Der +? sosyal medya hesaplarıyla duyurulur, mevcut üniversite 

ekiplerinin de çevrelerine duyurması teşvik edilir.  
3. Mimari medya sitelerinde paylaşılması sağlanır. Böylece üniversitelerinde Mimarlar Ne Der +? 

buluşmaları olmayan ekiplerin başvurmaları için zemin hazırlanmış olur. 
4. Duyuru videosu hazırlanabilir. ( videoların erişim oranları daha yüksek olduğu için ) ( video 

içerikleri farklılaşabilir. Yazılardan veya fotoğraflardan oluşan kısa bir fragman da olabilir. İyi 
kurgulanmış bir kısa videoda olabilir. ) 

5. Ekstra duyuru stratejileri geliştirilebilir.( flyer basılıp cafelerde dağıtılması, proaktif sosyal 
medya çalışmaları gerçekleştirilebilinir. ) 

 
 
2.1.1.4.2.5 Değerlendirme Yöntemi 
 

- Birliktelik ekibinden birinin raportörlük yaparak başvurularınan isimsiz değerlendirilmesi için 
dökümanları hazırlar.  

- Her bir birliktelik ekibi üyesi motivasyon formlarını ayrı ayrı değerlendirir ve başvuran 
üniversiteyle ile ilgili kanaatini belirtir. ( döküman üzerinden de yeşil sarı kırmızı olarak da 
işaretler. ( yeşil, onay veriyorum; sarı , emin değilim ; kırmızı , reddediyorum. )) 

 
 
2.1.1.4.2.6 Başvuru Değerlendirme Kriterleri 
 

- Mimarlık dünyasına dair dertler edinmiş ve kendini geliştirmeye heyecanlı olması 
- Başvuru metinlerinin içeriği, doğru Türkçe kullanımı ve yetkinliği 

Mimarlar Ne Der +? 
7 



 

- Yazı içeriğinin özgünlüğü 
- Mimari Farkındalık 

 
Özel Kriterler 

- Başvuran üniversitelerin yakın çevrelerinde Mimarlar Ne Der +? buluşmalarının 
gerçekleşmiyor olması gerekir. 
(MND buluşmaları üniversitelerin etkileşimini sağlamayı hedefler fakat yakın üniversitelerdeki 
buluşmalar katılımcı çeşitliliğini düşüreceği için yeni bir buluşma organize etmek yerine 
yakındaki buluşmalar aktif katılım sağlanması teşvik edilmelidir. 

- Aynı Üniversiteden başvuran ekiplere kendi üniversitelerindeki buluşmalara aktif katılması 
tavsiye edilir. 

- Aynı şehirden ikinci üniversitenin başvurması durumunda o şehirde buluşmalara devam eden 
üniversite ile birlikte görüşülerek karara varılabilir. İki üniversitenin birbirini  negatif 
etkilemeyecek şekilde koordineli olarak takvim hazırlaması hedeflenebilir. 

 
 
2.1.1.4.2.7 Başvuruların Değerlendirilmesi Süreci 

1. Başvurular, son teslim tarihini takip eden hafta içinde değerlendirilip ekiplere geri dönüş 
yapılır. 

2. Başvurusu kabul edilmeyen ekiplere olumsuz geri dönüş maili yapılır. 
3. Başvurusunun ilk aşaması kabul edilen Ekip üyeleri telefon ile aranarak tebrik edilir. ( 

herhangi bir ekip üyesi aranabilir. ) Çalıştaya davet edilir. 
4. Telefon ile görüşüldükten sonra Çalıştaya davet maili atılır. ( Bütün ekip üyelerine mail atılır.) 
5. Yeni dahil olan üniversite ekibine 00 buluşmaları için hazırlanmaları gerektiği mail ile bildirilir. 

Telefonla da teyid edilir. Ek olarak buluşmaya referans olacak kaynakları, Birliktelik ekibine 
duyurmalarının gerekli olduğu haberi verilir. 

 
00 Buluşmasının sonunda , Birliktelik ekibi ve üniversite ekiplerinin ortak kararı ile yeni üniversite ekibi 
Mimarlar Ne Der Ailesine katılmış olurlar.  
Bir sonraki dönemde kendi okullarında Mi̇marlar Ne Der buluşmalarını düzenleme lisansını elde etmiş 
olurlar. 
 
2.1.1.4.2.8 Başvurusu onaylanmış Üniversite ekibinin sisteme dahil olması 
 
Başvurusu sürecini başarıyla tamamlayan üniversite ekibi kutlanır.  
Birliktelik ekibi IT ekibi tarafından Mi̇marlar Ne Der uzantılı mail adresleri ve siteye ekip üyelerinin 
eklenmesi gerçekleşir.  
 
Çalıştayının sonunda da yeni üniversite ekibinin dönem takvimini belirlemesi istenir. İçinde Birliktelik 
Ekibiyle nasıl koordineli bir şekilde çalışılacağı gösterilir. 

-  
 
 
2.1.1.5 Üniversite Ekibinin Mimarlar Ne Der +?’den Ayrılması  
 
Mimarlar Ne Der +? üyelik sistemi lisanslama metoduyla çalışır. 
Her dönem için ayrı bir lisans gerekir. Üniversite ekibinin taahhüdü dönem boyunca Mimarlar Ne Der 
+? buluşmalarını organize etmek olduğu için her ekibin bulundukları dönemi tamamlama mesuliyeti 
vardır. 
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Gelecek dönemde yeni bir ekibin oluşmaması durumunda ya da ekip üyelerinin zaman içinde farklı 
önceliklerinin doğması ve devam edememe durumlarında gelecek dönem çalıştayından önce 
Birliktelik ekibine bildirmesi gerekir. 
 
Gelecek dönem devam edememe gerekçesiyle birlikte Birliktelik Ekibine haber verdikten sonra 
Çalıştaya bir üye göndererek diğer ekiplerle vedalaşması gerekir.  
 
2.1.2  Birliktelik Ekibi Üyelik Sistemi  
 
2.1.2.1  Birliktelik Ekibi Üyeleri Tanımı 
2.1.2.2  Birliktelik Ekibi Üyelerinin Seçimi 
-Birliktelik Ekibi her sene başında yapılan Çalıştayda tüm üyeler tarafından demokratik olarak seçilir. 
-Seçilen Birliktelik Ekibi 2 Mimarlar Ne Der +? sezonu boyunca görevde kalır. 
-Bir Birliktelik Ekibi Üyesi en fazla 4 sezon Birliktelik Ekibi içerisinde yer alabilir.  
-Kişiler, Çalıştayda yapılacak olan Birliktelik Ekibi Seçimine en az 6 kişilik bir ekip oluşturularak 
katılabilirler.  
-Ekipler seçime katılmak istediklerini Birliktelik Ekibine bildirmek zorundadırlar. 
-Birliktelik Ekibi üyeleri farklı üniversitelerden olabilir. Fakat farklı üniversitelerde olmanın 
dezavantajlarını kabul ederek kendilerine uygun çalışma ortamlarını oluşturmakla yükümlü olduklarını 
kabul ederler. 
-Ekibini oluşturarak seçime katılmak isteyen ekipler tüm üniversite ekip üyelerinin bulunduğu 
çalıştayda bir neden bu göreve talip oldukları konusunda bir sunum yapmaları ve katılımcılardan 
gelen soruları cevaplamaları beklenmektedir. 
- Ekipler bireysel olarak değil ekip olarak oylanacaklardır. 
- Oylar üniversite ekibi adına verilecektir. Her üniversite ekibi kendi aralarında istişare ederek 
kendilerince en uygun gördükleri ekibe bir oy verme hakkına sahiptir. (Kapalı- açık oylama 
tartışılabilir?)  
-Her üniversite ekibi bir oy hakkına sahiptir. 
-Mevcut Birliktelik Ekibi’ de kendi aralarında istişare ederek bir oy verme hakkına sahiptir.  
-Kullanılabilir toplam oy sayısı mevcut üniversite ekipleri sayısı ve Birliktelik Ekibinin bir oyu olarak 
hesaplanabilir. 
-Salt çoğunluğun oyunu alan ekip 2 Sezon boyunca Mimarlar Ne Der +? Birliktelik Ekibi olmaya hak 
kazanırlar.  
 
 
2.1.2.3  Birliktelik Ekibinden Üye Ayrılması 
-Görev süresi içerisinde görevinden ayrılmak isteyen Birliktelik Ekip Üyesi kişi yerine birini bulmalı ya 
da görevinin nasıl yürütüleceği konusuna çözüm getirmelidir. Bu şartları sağladığında görevinden 
ayrılabilir. 
-Mimarlar Ne Der+? Esaslarına aykırı davrandığı düşünülen kişinin meydana getirdiği problemler 
bütün Birliktelik Ekip üyelerinin katıldığı toplantılarda konuşularak değerlendirilmelidir. Kişinin kendi 
isteğiyle ayrılma talebini iletmesi önceliktir fakat bu durumun oluşmaması halinde Birliktelik Ekibi 
kararı ile kişi Birliktelik Ekibi’nden ihraç edilebilir. Diğer Birliktelik Ekibi Üyeleri ihracı sağlanan kişinin 
görev ve sorumluluklarını yerine getireceklerini kabul ederek bu kararı vermeleri gerekmektedir. Tüm 
alınan kararlar gerekçeleri ile birlikte Sezon Çalıştayı’nda sunulmak üzere raporlanmalıdır.  
 
 
2.1.3  Diğer Üyelik Sistemleri 
 
2.1.3.1  Bilişim Sorumlusu Üyelik Sistemi  

2.1.3.1.1  Bilişim Sorumlusu Tanımı  
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Birliktelik Ekibi Bilişim Sorumlusu görevi gereği bilişim konusunda (websitesi, internet, e-mail 
vb.) bir yetkinliğe sahip olması ve bu yetkinliğini kanıtlamış bir şekilde görevinin başına gelmesi 
gerekir. Bilişim sorumlusu  profesyonel bir ekiple birlikte çalışmıyorsa bütün websitesi, e-mail, disk 
işlerinden sorumludur. Eğer Mimarlar Ne Der +? üyeleri arasından oluşturulan bir ekiple birlikte 
çalışıyorsa görev paylaşımının yapılmasından ve takibini yapmakla yükümlüdür. Bilişim sorumlusu 
mevcutta kullanılan sistemin geliştirilmesi konusunda da Sezon Çalıştay’ında araştırmalarını ve 
önerilerini ekip üyelerine sunması beklenmektedir. Ayrıca kendisinden sonra gelecek kişi ve kişilere 
bilgi ve deneyimini aktarmakla yükümlüdür.  

Bilişim Sorumlusu profesyonel bir kişi ya da ekiple çalışıyorsa Mimarlar Ne Der +? Birliktelik 
Ekibi, Üniversite Ekibi üyeleri ve profesyonel ekip arasında bir aracı görevinde olmalıdır. Ekip 
üyelerinin isteklerini doğru bir şekilde profesyonel ekibe aktarmalıdır.  

 
 
2.1.3.1.2  Bilişim Sorumlusunun/Sorumlularının Seçimi 
Diğer görevlere kıyasla Mimarlar Ne Der +? ‘in Bilişim kısmı bilgi anlamında bir yetkinlik 

gerektirdiği için bu göreve talip olan kişi/kişilerin bu alandaki bilgilerini üyelere kanıtlaması 
gerekmektedir.(Daha önce bu alanda yaptığı işler vs.)  Yeni seçilen Bilişim Sorumlusu, eski Bilişim 
Sorumlusu ile yeterli bilgi ve deneyim aktarımı sağlanana kadar birlikte çalışmalıdır. Bu süre taraflar 
tarafından tayin edilebilir. Görevden ayrıldıktan sonra karşılaşılan bir problem olduğunda danışılan kişi 
olmayı kabul ederek bu göreve talip olur. 

2.1.3.1.3  Bilişim Sorumlusunun/Sorumlularının Ayrılması 
Bilişim Sorumlusu görevinden ayrılma talebini 2 ay (?) öncesinden Birliktelik Ekibi’ne bildirmek 

zorundadır. Ayrılma isteğini bildirdikten sonra yeni seçilen Bilişim Sorumlusuna gerekli bilgi ve 
deneyimi aktarmakla yükümlüdür.  Görevden ayrıldıktan sonra karşılaşılan bir problem olduğunda 
danışılan kişi olmayı kabul ederek bu göreve talip olur. 
 
 
2.1.3.2.  Editör Ekibi Üyelik Sistemi  

2.1.3.2.1 Editör Ekibi Tanımı 
Mimarlar Ne Der +? Sezon 06 Çalıştayı’nda yapılan toplantılar sonucunda üniversite ekipleri 

tarafından büyük bir oy çoğunluğuyla kurulmasına karar verilen Editör Ekibi,  Mimarlar Ne Der +? 
buluşmalarının çıktısı olarak yazılan denemelerin çeşitli medyalarda yayınlanma sürecinde üniversite 
ekibi ile web sitesinde denemelerin yayınlanmasından sorumlu kişi arasında aracı olarak sürecin hızlı 
ve sürekli ilerlemesini sağlar. Editör Ekibi’ni oluşturan bireyler, üniversite ekiplerinden gönüllü olarak 
seçilen öğrencilerden oluşur. Editör Ekibi gönüllüleri, Mimarlar Ne Der +? ailesini temsil eden deneme 
yazılarının kalite çizgisinin korunması için çalışır. Bunun yanı sıra görev tanımları arasında Mimarlar 
Ne Der +? ‘e katkı sağlayacak yayınlar üretmek de bulunmaktadır. 
 

2.1.3.2.2 Editör Ekibi Üyelerinin Seçimi 
- Editör Ekibi her sezon çalıştaylarında yeniden seçilmelidir. 
- Editör Ekibi, gönüllü kişilerden oluşur, herhangi bir teste tabi tutulmaz. 
- Editör Ekibi’nin sayısı 7 ’den fazla olmamalıdır. 
- Editör Ekibi’ne katılmak için gönüllü olanların sayısı 7’yi geçtiğinde eleme; 

 -(Önerge) Daha önce editörlük yapmamış üniversitelerden, 
 -(Önerge) Önceki Editör Ekibi’nin her sezon Çalıştayı’nda duyurduğu, dönem içinde 
üniversitelerin editörlük sistemine uyma becerilerinin değerlendirilmesiyle seçilen 3 
üniversiteye öncelik verilerek seçim yapılmasıyla gerçekleştirilir. 
 -(Önerge) Editör ekibine katılmak için gönüllü olanların sayısı 7’yi geçtiğinde eleme 
yapılmaz; editör ekibinde denemelerin değerlendirilmesi, yazılı medya üretimlerinin 
yapılması gibi görev paylaşımları yapılarak Editör Ekibi içinde ekipler oluşturulur. 
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- (Önerge) Editörlük Sistemi Mimarlar Ne Der +? esasları rehber alınarak uygulanacağı 
için yeni Editör Ekibi’nde mentorluk yapmak üzere sadece en fazla 2 kişinin 1 ay 
süreyle ekipte kalması yeterlidir ve ardından ekipten çıkması gerekmektedir. 
 
2.1.3.2.3 Editör Ekibi’nden Üye Ayrılması 
(Önerge) Editör Ekibinde 3 kere üst üste deneme değerlendirme sürecine katılmayan 

editörler Editör Ekibi’nden ayrılmak durumunda kalır. 
 
 
2.2. Görev Tanımları 
2.2.1  Üniversite Ekibi Görev Tanımları  
 
2.2.1.1. Üniversite Ekibi İletişim Sorumlusu Görev Tanımı  
-Üniversite ekibine dahil olacak yeni bireylerin Mimarlar Ne Der +? ‘i tanıma süreçlerine yardımcı 
olmak, 
-Üniversite ekibine dahil olacak yeni bireylerin organizasyona dahil olma süreçlerini takip etmek, 
-Kendi üniversitesinin ekibi ile Birliktelik Ekibi arasındaki iletişimi sağlamak, 
-Kendi ekibindeki bireylerin motivasyonunu sağlamak, 
-Kendi ekibinin üyeleri ile bireysel iletişim kurarak sahip oldukları görevlerle ilgili memnun 
oldukları/olmadıkları konular hakkında bilgilenmek ve alınan bilgiler doğrultusunda gerekli aksiyonları 
birlikte almak, 
-Üniversite ekibinin dönemlik ya da yıllık hedeflerine yönelik planlama yapmak ve iş gücünü iyileştirici 
çalışmalar yürütmek. 
 
2.2.1.2 Üniversite Ekibi Organizasyon Sorumlusu Görev Tanımı  
 

Üniversite Ekibi Organizasyon Sorumlusu, Üniversitelerde düzenli olarak gerçekleşen 
buluşmaların organizasyonundan sorumludur.  

● Etkinlik mekanın ayarlanmasından ve üniversite idaresinden kullanımına dair izin 
alınmasından sorumludur.  

● Üniversite dışından gelecek katılımcıların üniversitelere girebilmeleri için gerekli izin ve kayıt 
işlemlerinden sorumludur. Aksi takdirde üniversiteye giriş ve güvenlikler konusunda sıkıntı 
yaşanabilmektedir .  

● Buluşmanın gerçekleşeceği mekandaki teknik aksamın (sinevizyon, hoparlör vb.) çalıştığını 
kontrol eder ve hazırlık yapar.  

● İkram düşünülmüş ise ikram hazırlığını yapar. 
● Birliktelik ekibinin düzenlediği etkinliklerde destek olurlar. ( Çalıştay vb. ) 
● Mimarlar Ne Yer  gibi etkinliklerin Üniversite ekibi olarak üstlenilmesi durumunda MNY 

etkinliğini Üniversite ekibi ile organize eder.  
 

 
2.2.1.3 Üniversite Ekibi Finans Sorumlusu Görev Tanımı 

Üniversite Ekibinin gider gelir hesaplarını yapan kişidir. 
● Üniversite Ekibi Finans sorumlusu ekip içi gider gelirlerin kontrolünü yapar ve herkesin eşit 

miktarda katkı sağladığından emin olur. 
● Gerçekleşebilecek büyük bir etkinlik için gider hesabı yapar ve bunu Birliktelik Ekibine danışır. 

Yapılan konuşma sonrası gelir sağlayacak yöntemlerde görev alır.  
● Birliktelik Ekibinden gelen görev sonrası kendi okulu/şehir/bölgesinde uygun sponsor arayışını 

gerçekleştirir. Bulduğu sponsorları Birliktelik Ekibine danışır ve sonrasında bağlantı 
kurulmasında görev alır. 
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2.2.1.4 Üniversite Ekibi Görsel Medya Sorumlusu Görev Tanımı  
 

Üniversite Ekibi Görsel Medya Sorumlusu, Üniversite ekibi tarafından düzenlenecek olan her 
türlü buluşma, Mimarlar Ne Yer vb. etkinliklerin afiş, fanzin vb. görsel içeriklerinden mesuldür. 
Hazırlanan görsellerde kullanılan yazı fontu Ebrima, Helvatica gibi Mimarlar Ne Der +?’ in kurumsal 
kimliğinde (Ek-Bilmemkaç) bulunan sınırların dışına çıkmaması görsel dil birliği açısından önemlidir. 
Kurumsal kimliğin çizdiği sınırlar dışında hazırlanan görsel veya içerikler için Birliktelik Ekibi Görsel 
Medya Sorumlusu ve diğer üniversite ekibi görsel medya sorumluları ile beraber tartışmaya açılır. Bu 
tür tartışmaların mail başlığında [MND][GörselMedya] -Konu- mail başlığı kullanılmalıdır.  
 

● Üniversite ekibinin tercihen sezon başında hazırlaması öngörülen haftalık buluşma 
görsellerinin takibini üstlenir ve görsellerin belirlenen kalitenin üstünde kalmasının 
kontrolünden sorumludur. 

● Üniversite ekibi tarafından hazırlanan görsellerin diske yüklenmesinin takibini yapar ve bir 
eksiklik olduğunda ulaşılacak kişidir. 

● Kurulması planlanan MND +? Derneği kapsamında çıkartılabilecek olan görsel yayınların 
(dergi, fanzin vb.) ihtiyaç olduğunda gönüllüsü olması beklenir. 

 
2.2.1.5 Üniversite Ekibi Sosyal Medya Sorumlusu Görev Tanımı 
 

Üniversite Ekibi Sosyal Medya Sorumlusu, Üniversite ekiplerinin ayrı ayrı sosyal medya 
hesapları olmadığından diğer sosyal medya sorumluları ile ortak çalışmalar yürütür. Bu çalışmalar, var 
olan hesapların içerikleri ve yürütülmekte olan sosyal medya stratejileri ile ilgilidir. Kendi Üniversite 
Ekibi içerisinde ise, medya olarak tanımlanabilecek her türlü yayının (anonim notlar, buluşma 
fotoğrafları, deneme ve deneme görselleri, referans kaynaklar vs.)  Yandex.Diskte mevcut 
olduğundan/güncel olduğundan emin olur.  
 

Sosyal medya sorumluları, Medya Ekibi olarak sosyal medya için içerik üretmek zorundadır. 
Görselleme durumlarında sosyal medya ekibi, yetersiz kalındığı durumlarda ya da uygun görüldüğü 
takdirde ‘ürettiği fikir ile’ görsel medya organından yardım isteyebilir. Sonuç olarak medya organları 
ortaklaşa çalışma ile içerik üretmelidir.  
 
 

● Sosyal Medya Stratejik Takvimi:  
Bir yıl üç dönem olarak değerlendirilebilir; güz dönemi, bahar dönemi, yaz dönemi. Her 

dönem için belirlenen strateji doğrultusunda bir takvim oluşturulur ve paylaşımlar takvim 
doğrultusunda yapılır. Tarihi belirsiz olan veya dönem içinde belli olan duyurular için uygun güne 
yayın eklenebilir. Medya ekibi, belirtilen dönemlik takvimleri hazırlar ve bunları ortak platformlar 
üzerinden (Yandex.Disk) üzerinden üniversite ekiplerine sunar. Üniversite ekipleri takvim 
doğrultusunda kendilerinden beklenen içerikleri üretmekle yükümlüdür. (Duyuru görselleri/Deneme 
görselleri/Taranmış ya da yüksek kalite fotoğraflanmış anonim notlar, gerekli görüldüğünde nitelikli 
fotoğraflar.) Medya ekibi, okul ekiplerinden beklediği çalışmalar için, bu çalışmalara yönelik 
uygun formatlı altlıkları(psd/jpeg etc.) okul ekiplerinin erişimine sunmak durumundadır.  

 
● Etkinlik Takvimi: 

Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftanın iki günü yayınlanan takvimdir. Etkinliklerin ve 
buluşmaların tarihi ve saati yer alır. Takvim Birliktelik Ekibi Sosyal Medya Sorumlusu tarafından 
hazırlanır. Bir üniversite ekibinin takvime eklenebilmesi için; önceki buluşmasının denemesinin 
yayınlanmış, ilgili dokümanların disklere doğru ve eksiksiz şekilde Yandex.Disk’e yüklenmiş olması 
gerekmektedir. Bunların kontrollerini yapacak ve takvime eklenebilirliği kontrol edecek olan her 
üniversite ekibinin kendi sosyal medya sorumlusudur.  
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Yani; duyuru görseli hatasız ve yayına uygun mu, referans kaynaklar mevcut mu, deneme 
yayınında buluşmaya engel bir aksama var mı bunların kontrolleri sosyal medya sorumluları 
tarafından yapılıp Birliktelik Ekibi Sosyal Medya Sorumlusuna iletilir. 

Aynı zamanda, içerisinde dönemlik buluşmaların bilgilerinin yer aldığı Dönemlik Formların 
güncel olmasından ve neticesinde düzenlenen, mimarlarneder.com adresinde yer alan ana etkinlik 
takviminin güncelliğinden yine üniversite ekiplerinin Sosyal Medya Sorumluları sorumludur. Olası 
değişiklikleri bildirme ve formu Yandex.Disk üzerinde güncelleme Sosyal Medya Sorumlusuna ait bir 
görevdir.  
 

● Nitelikli Görsel: 
Buluşma fotoğrafı ya da kişi içerikli fotoğraflardan ziyade, kaliteli işlenmiş, 

komikli/şakalı/esprili ya da sadece Mimarlar Ne Der +? içerikli fotoğraf. Hazırlanacak olan Sosyal 
Medya Stratejik Takvimi doğrultusunda, Üniversite Ekiplerinin Sosyal Medya Sorumluları, yayın için 
bu fotoğrafları temin etmekle yükümlüdür. Üniversite ekibi arkadaşlarından yardım talep edebilir. 
 
 
2.2.2  Birliktelik Ekibi Görev Tanımları  
 
2.2.2.2 Birliktelik Ekibi Organizasyon Sorumlusu Görev Tanımı -  
Birliktelik Ekibi Organizasyon Sorumlusu Birliktelik ekibi adına organizasyonları düzenler. (Çalıştay, 
Forum vb. ) 

● Etkinlik mekanın ayarlanması,  
○ kişi sayısının netleştirilmesi,  
○ gerekli malzemelerin tedariği,  
○ iş bölümü koordinasyonu gibi işleri yapar.  

● Mimarlar Ne Yer +?  faaliyetlerinde üniversite ekiplerine destek olur. 
● Üçüncü taraf kurumlarla Mimarlar Ne Der olarak ortak etkinliklerde bulunuluyorsa, 

organizasyon sorumlusu olarak Mimarlar Ne Der+?’in en iyi şekilde temsil edilmesine yönelik 
çalışmalarda bulunur.  

○ Örnek: Salt Galata , TAK gibi kurumlarla , Mimari Tasarım Zirvesi gibi 
organizasyonlarla ortak işler yürütülebilir. 

● Diğer kurumlarla iletişime geçerek organize olunmasını sağlar. 
● Ve bu organizasyonlarla işbirliği yaparken birliktelik ekibini sürekli bilgilendirerek onay alarak 

devam eder. 
 
2.2.2.3 Birliktelik Ekibi Bütçe Sorumlusu Görev Tanımı  

Her ne kadar para gerektirecek çok fazla bir iş olmasa da forum,çalıştay, Mimarlar Ne Yer+? 
gibi etkinliklerde bazen paraya ihtiyaç duyulmaktadır bu gibi durumlarda buna çözüm getiren ve para 
toplayıp onu değerlendiren kişidir. 

● Mimarlar Ne Der +? in sürdürülebilirliği için dönemlik/yıllık bütçe planlamasını yapmak. 
● Önemli dekont, çek, fiş vb. dokümanların arşivlenmesini sağlamak. 
● Belli aralıklarla rapor yayınlayarak Mimarlar Ne Der +? Topluluğu’nu harcamalar ve 

kazançlarla ilgili bilgilendirmek. 
● Maddi gerekliliklerle ilgili olarak bilgilendirme yaparak Sponsor Yetkilisi’ni bilgilendirmek. 
● Okul ekiplerinden toplanacak olan paraların miktarını belirlemek bunları toplamak. 

 
2.2.2.4 Birliktelik Ekibi Marka Geliştirme Sorumlusu Görev Tanımı  

Mimarlar Ne Der +?’in marka kalitesinin her alanda korunduğundan emin olmak adına 
değerlendirmeler yapan ve Mimarlar Ne Der +?’in marka değerinin gelişmesi için planlamalar yapan, 
araştırmacı ve yenilikleri takip etmekle yükümlü kişidir. Birliktelik Ekibi Marka Geliştirme Sorumlusu; 
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● Üniversite ekiplerinin tasarım sorumlularıyla iletişim halinde olarak bu kişilere marka 
geliştirme konusunda yardım eder ya da gerekli gördüğü alanlarda onlara bilgi verir 

● Mimarlar Ne Der +?’in hedef kitlesi karşısındaki değerinin değerlendirmesini yapar ve bu 
konuda Birliktelik Ekibi’ni bilgilendirir 

● Logo, slogan, ürünler vb marka değeri taşıyan unsurlarla ilgili yeni stratejiler geliştirir 
● Geliştirilen stratejilerin uygulanması aşamasında koordinasyonu sağlar. 
● Mimarlar Ne Der +? Derneği ile ortak çalışmaları yürütebilecek kişidir. Ortak hareket 

edilmesini sağlamak için çalışmalarda bulunur. 

 
2.2.2.5 Birliktelik Ekibi Görsel Medya Sorumlusu Görev Tanımı  
 
Birliktelik Ekibi Görsel Medya Sorumlusu Mimarlar Ne Der +?’in kurumsal kimliği gözeterek gerekli 
tasarım araçlarının kullanılmasına öncülük eder.  
 

● Kurumsal kimliğe bağlı kalarak çalışmalarını yürütür ve üniversite ekiplerinin de bunu 
gözeterek tasarım araçlarını kullandığından emin olur. Kurumsal kimlik süreç içinde yeni 
ihtiyaçları doğurabileceğinden dolayı yıllara göre değişiklik gösterebilir. Bu çerçevede Sezon 
Çalıştayına yeni önerge ile giderek kurumsal kimliğin değişmesine ve revize olmasını 
oylamaya sunabilir. 

● Birliktelik Ekibi çalışmaları kapsamında düzenlenen çalıştay, forum gibi organizasyonların 
görsel içeriklerinin (afiş, fanzin, dergi, video, animasyon vb.) üretilmesindeki görevi üstlenir. 

● Birliktelik Ekibinin diğer görevlerini üstlenen kişiler tarafından istenen, Mimarlar Ne Der +?’in 
markasını geliştirecek olan her türlü içeriğin hazırlanmasında gerekli kurguyu yaparak medya 
içeriğini oluşturur veya oluşturulması için gerekli ekibi kurar. 

● Üniversitelerde düzenlenen etkinlikler için oluşturulan görsellerin takibini yapar ve bir yanlışlık 
olduğunda üniversite ekibi görsel medya sorumlusu ile iletişime geçerek yanlışlığın 
giderilmesini sağlar. 

● Kurulması planlanan Mimarlar Ne Der +? Derneği kapsamında çıkartılabilecek olan görsel 
yayınların (dergi, fanzin vb.) ihtiyaç duyulduğunda gönüllüsü olması beklenir. 

 
2.2.2.6 Birliktelik Ekibi Yazılı Medya Sorumlusu Görev Tanımı  
  

Birliktelik Ekibi Yazılı Medya Sorumlusu, Mimarlar Ne Der +?’in hedef kitlesiyle olan diyaloğunu 
güçlendirmek adına gerekli ortamı yazınsal araçlarla sağlamak için çözümler geliştiren kişidir. Yazılı 
medya sorumlusu; 

● Süreli yayınlar ya da fanzin gibi ürünlerin doğru kanallarda dağıtımı için araştırmalar yapar, 
● Yazınların üretilmesi aşamasında editör ekibi, marka geliştirme sorumluları, tasarım ekipleri 

gibi konuyla ilişkili ekipleri bir araya getirir, 
● Gündemi takip ederek doğru yazınsal ürünlerin çıkarılması için değerlendirmeler yapar ve 

Birliktelik Ekibi’ni bu konularda bilgilendirir. 
● Mimarlar Ne Der +?’in düzenlediği ya da içinde bulunduğu etkinliklerin yazınsal belgelenmesi 

konusunu daima takip eder ve bunun için gönüllü bir ekip oluşturma yetkisine sahiptir. 
 
 
2.2.2.7 Birliktelik Ekibi Sosyal Medya Sorumlusu Görev Tanımı  
 
Birliktelik Ekibi Sosyal Medya Sorumlusu, Mimarlar Ne Der +?’in sosyal medyada varoluşuyla ilgilenir. 
Bu konuda stratejiler üretir. Alınmış ortak kararlar ve onaylanmış önergeler doğrultusunda bu araçları 
yönetir.  
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● Birliktelik Ekibi Sosyal Medya Sorumlusu, medya ekibince hazırlamış yayın takvimine 
uygun paylaşım yapmak durumundadır. Paylaşım yapamadığı takdirde bu görevini, 
sosyal medya hesaplarına giriş yetkisi bulunan ekip üyesine geçici devredebilir. 
Paylaşım yapması mümkün olmadığı ve görevini devredemediği takdirde sorumluluk 
yüklenmez ve anlayışla karşılanabilir.  

 
● Yayın araçlarında siyasi, dini, toplumun herhangi bir kitlesini incitici, küçük düşürücü, 

yargılayıcı içerikler yer alamaz. Dönemin Sosyal Medya Sorumlusu bu konuda 
hassas davranmak durumundadır ve herhangi şüphe duyulan bir yayını yapmadan 
önce mutlaka birliktelik ve/veya medya ekiplerine danışmalıdır. Bilinçsiz ya da bilinçli 
yapılmış bir paylaşım durumunda sosyal medya kişisi uyarılmalı ve tekrarı halinde 
birliktelik ekibi tarafından ekipteki pozisyonu sorgulanmalı ve gereği yapılmalıdır. 

● Paylaşım dili Türkçe ve İngilizce olmalıdır. 
 

 
Kullanılan Sosyal Medya Araçları ve İlgili Açıklamalar 
 

● Website: www.mimarlarneder.com 

Mimarlar Ne Der +?’in arşivi ve katılımcı ile iletişim kanalıdır. Katılımcı Mimarlar Ne Der +? ile ilk kez 
karşılaşıyorsa, www.mimarlarneder.com aracılığıyla Mimarlar Ne Der +? hakkında bilgi edinir. İlgili 
kişiye geçmiş tüm dönem denemeleri, gerçekleşecek etkinlik ve buluşmaların takvimi 
mimarlarneder.com üzerinden sunulur. Başvurular bu kanal ile gerçekleşir.  

Birliktelik Ekibi Sosyal Medya Sorumlusu, mimarlarneder.com adresinde yer alan etkinlik takvimini 
güncel tutmakla yükümlüdür. İptal olmuş bir etkinliğin iptal olduğunu da yine takvimde belirtmelidir.  

● Instagram: instagram.com/mimarlarneder 

 Görsel içerikli bir platform oluşundan dolayı bilgi vermek amacı gütmez. Ancak görselleri ile siteye 
yönlendirici, anlık duyurular ile hatırlatıcı niteliğinde misyonlar yüklenebilir. 

İçerik: Buluşma duyurusu, buluşma fotoğrafları, anonim notlar, deneme yayın duyuruları, anlık etkinlik 
paylaşımları, çok aykırı olmamak kaydıyla caps/gif paylaşımları yer alabilir. Instagram içerikleri 
öneriye ve gelişime açıktır. Gündemde yer alan konseptlerle dönemlik konseptler belirlenebilir. Ancak 
temel Mimarlar Ne Der +? Konseptinden bağımsız çalışmalar olmamalıdırlar. 

Paylaşım görselleri önemlidir. Mimarlar Ne Der +? Instagram sayfasındaki ortak dilin ve prestijin 
korunması hedef olmalıdır. Kalitesi düşük görsel kullanılamaz.  

● Facebook: facebook.com/mimarlarneder 

Doğru paylaşım stratejileri ile ilgili kişiye ulaşma(ilgili kişiyi haberdar etme) kanalı olarak 
nitelendirilebilir. Daha çok okul gruplarında ve etkinlik sayfalarında yapılan paylaşımlar ile hedef kitle 
daha çok öğrencilerdir. 

İçerik: Mimarlar Ne Der +? ile ilgili genel olarak her durum, Facebook’ta paylaşılabilir. (Deneme 
yayınlandı. Forum şu tarihte gerçekleşecek. Mimarlar Ne Der +?´in Yerel Rehber´deki yeni yazısını 
kaçırmayın. )  

Paylaşım görselleri önemlidir. Mimarlar Ne Der +? Instagram sayfasındaki ortak dilin ve prestijin 
korunması hedef olmalıdır. Kalitesi düşük görsel kullanılamaz.  

● LinkedIn: linkedin.com/mimarlarneder 

Profesyonel alanda da etkin olduğumuzu göstermek ve denemelerin profesyonel kitlelere de sunmak 
hedeftir. 
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İçerik: Deneme duyuruları, panel/forum gibi profesyonel çevreye açık etkinlik yayınları yer alır.  

Paylaşım görselleri önemlidir. Mimarlar Ne Der +? Instagram sayfasındaki ortak dilin ve prestijin 
korunması hedef olmalıdır. Kalitesi düşük görsel kullanılamaz.  

2.2.2.8 Bilişim Sorumlusu Görev Tanımı  
Organizasyonun informasyon teknolojileri alanındaki sorunlarının tespiti ve çözümünü sağlamak, 
-Web sitesi, bilgisayar programı, cep telefonu uygulaması gibi sistemlerin koordinasyonunu sağlamak 
ve onları geliştirmek, 
-İlgili departman ve birimlerle iletişim halinde olarak gerekli dokümanları arşivlemek, 
-Birliktelik Ekibi’nin Görsel Medya Sorumlusuyla iletişim halinde olarak görsel medya kanalları 
hakkında stratejiler geliştirmek ve o kanalların yönetimini sağlamak. 
-Mevcut websitesinin editörlüğünü yapmak 
-Haftalık buluşma ve deneme yazılarının takvimde belirtilen tarihlere göre zamanında yayınlaması  

● Buluşma İçeriklerinin Yayınlaması 
-Buluşma duyurusunun www.mimarlarneder.com üzerinden yayınlanması ve 
başvuruların açılması. İçerikler( buluşma duyurusu görseli, kaynaklar vs. her 
üniversite ekibi  üyeleri tarafından kendilerine sağlanan online disk alanına içerikleri 
yüklenmiş olmakla sorumludur.) Bilişim Sorumlusu bu içeriklere disk üzerinden 
ulaşabilir. 
-Buluşma sonrası deneme yazılarının Editör Ekibi ile koordineli çalışarak yazıların site 
üzerinden yayınlanması (Deneme nasıl yazılmalıdır) 
-Buluşma sonrası yazılan toplantı sonu anonim yazılar arasından site üzerinden 
yayınlanmaya uygun olanları belirleyerek site üzerinden yayınlamak 
-Sosyal Medya Sorumlusu ile iletişim halinde olmalı ve site yayınlarından sonra 
sosyal medya üzerinden yayınlanabileceği bildirimini Sosyal Medya Sorumlusuna 
bildirmelidir. 

-Rutin site yayınları dışında yayınlanacak bir içerik olduğunda Birliktelik Ekibi Üyelerinden geri dönüş 
almalıdır. 
-Haberlerin yayınlaması 
-Haftalık, aylık, senelik olarak websitesi istatistiklerini döküman haline getirip; en uygun yayın 
zamanlarını tespit etmek 
-Üniversite ekiplerinde üye dahil olması, üye ayrılması durumunda websitesinde ilgili bölümü 
düzenlemelidir.  
-Yeni üye dahil olması durumunda; 

- Websitesinde ilgili alana kişinin fotoğrafını, ad soyad ve iletişim bilgilerinin eklenmesi 
- Kişiye adsoyad@mimarlarneder.com mailinin alınması 
- Kişinin online disk dökümanlarına erişiminin sağlanması 
-Kişinin gerekli iletişim kanallarına dahil edilmesi ( Facebook Mimarlar Ne Der +? Topluluğu, 
mail grubu)  
 

işlemlerini en kısa sürede tamamlaması beklenmektedir. 
- Üye ayrılması durumunda dökümanlarla iletişiminin kesilmesi, iletişim kanallarında çıkarılması, disk 
erişiminin iptal edilmesi işlemlerini yapmakla sorumludur. 
 
-Kendisinden sonra gelecek olan Bilişim Sorumlusuna gerekli bilgi ve deneyimi aktarmak 
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2.2.3  Diğer Görev Tanımları 
 
2.2.3.1  Editör Ekibi Görev Tanımı  

-Editör Ekibi gönüllü kişilerden seçilir; dolayısıyla editörlük alanında gerçek anlamda bilgi ve 
becerisi olan kişiler değil, editörlük sisteminin sürdürülebilirliğini sağlayabilecek gönüllü 
öğrenciler Editör Ekibi’ni oluşturur. 
- Editör Ekibi, Mimarlar Ne Der +? buluşmalarının çıktısı olan denemelerin zamanında 
yazılması ve websitesinde yayınlanmasından sorumludur. Denemelerin kalitesinin artırılması 
ise ikinci görevidir. 
-Editör Ekibi, yazım hatalarını, belirgin anlatım bozukluklarını, intihalleri kontrol eder. 
-Denemenin içeriğinin eleştirilmesi editörlerin öncelikli görevi değildir. 
-Ayrıca editör ekibinin olası görev tanımları arasında; 

-Yazılı medya için alternatif içerikler üretmek 

-Fanzin, dergi, kitapçık gibi yayınlar üretmek 

-Üniversite ekipleri tarafından yazılan denemelerin kalitesini artırmak için çeşitli 

rekabet ortamları yaratmak 

-Yazım alanında başarılı ekip üyelerini Sezon Çalıştaylarında ödüllendirmek 

-Deneme yayınlanması sürecini aksatmayan üniversite ekiplerini ödüllendirmek 

-Başarılı bulunan denemelerin basılarak mimarlık okullarına, üniversite 

öğrencilerine ve mimarlara ulaşmasını sağlamak da bulunmaktadır. 
 

2.2.3.2.1  Editörlük Sisteminin İşleyişi  
-Üniversite Ekipleri, 2 haftada bir düzenlenen buluşmalarının ardından 1 hafta içinde 
denemelerini yazmakla yükümlüdürler. 
-Deneme yazılmadığı ya da denemeyle ilgili dokümanların üniversite ekipleri tarafından Disk’e 
yüklenmediği durumlarda bir sonraki buluşma gerçekleştirilemez. 
-Üniversite Ekipleri buluşma denemesini yazdıktan sonra denemelerini 
editor@mimarlarneder.com adresine gönderirler. Aynı zamanda tüm Mimarlar Ne Der +? 
ekiplerinin ortak kullandığı Disk’e denemelerini (word dokümanı olarak), deneme sırasında 
çekilen fotoğrafları (jpeg formatında) ve denemede kullanılan görselleri (jpeg formatında) 
yüklerler. 
-Buluşma denemeleri Editör Ekibine ulaştıktan sonra Editör Ekibi öncelikli olarak Disk’i kontrol 
eder. Disk’te bir eksik bir doküman var ise bu Editör Ekibi Deneme Değerlendirme Sistemi’ne 
not edilir. 
-Buluşma denemesi yazılırken intihal yapılıp yapılmadığı editörler tarafından kontrol edilir. 
Bunun için www.smallseotools.com gibi intihal kontrolü yapan siteler kullanılabilir. İntihal 
yapıldığı belirlenen durumlarda üniversite ekibine mail atılarak kopyalanan kısımların 
çıkarılması gerektiği belirtilerek uyarı yapılır. 
-Editör Ekibi deneme ulaştıktan sonra 3 gün içinde denemeyi okuyup değerlendirmek 
zorundadır. 7 editörden en az 5’İ okuyabilmiş olmalıdır. 
-7 editörden en az 5’İ, deneme gönderildikten sonraki 3 gün içinde denemeyi değerlendirir ve 
editörlerin çoğunluğunun geçer puan verdiği durumda; 

- Disk’te eksik doküman varsa, deneme yazarına mail atılarak 2 gün içinde 
eksikleri tamamlaması istenir. 

- Editörler revize gerektiğini düşünüyorsa, deneme yazarına ‘editör yorumları’ mail 
atılarak ‘istenirse’ 2 gün içinde revize yapılabileceği yazılır. Nihayetinde revize 
edip etmeme kararı deneme yazarına aittir. 

Mimarlar Ne Der +? 
17 



 

- 2 gün içerisinde deneme revizesi gönderilirse ya da 2 gün içerisinde 
gönderilmezse, deneme websitesinde denemenin yayınlanmasından sorumlu 
olan kişiye gönderilir. 

-7 editörden en az 5’İ, deneme gönderildikten sonraki 3 gün içinde denemeyi 
değerlendirdikten sonra editörlerin çoğunluğunun geçersiz puan verdiği durumda; 

- Revize edilmesi gerekli konular editör yorumları ile birlikte deneme yazarına 
gönderilir ve 2 gün içinde revize edilerek gönderilmesi ‘gerektiği’ belirtilir. 

- Deneme yazarı 2 gün içinde denemesini revize ettikten sonra editör ekibine 
gönderir,   aynı zamanda Disk’te bulunan denemeyi günceller. 

- Editörler, revize edilen denemeyi tekrar değerlendirir ve onaylanırsa deneme 
websitesinde denemenin yayınlanmasından sorumlu olan kişiye gönderirler. 

 
 
 
2.3 İletişim Kanalları 
 
2.3.1 Var Olan İletişim Kanalları 
 
2.3.1.1 Mail 
Tanım: Mailler yıl boyunca Mimarlar Ne Der +? müştereklerinin birbirleri ile elektronik bir ortam 
üzerinden iletişime geçmeleri için kullanılan iletişim sistemleridir.  
 
Amaç: Çok katılımlı bir tartışma ortamı yaratmak, hızlı karar alma mekanizması geliştirmek, 
etkinliklerin düzenli bir şekilde ayarlanmasını sağlamak, arşiv sistemi oluşturmak,  Mimarlar Ne Der +? 
ile ilgili kimseler arasında var olması beklenen hızlı iletişime ortam hazırlamak. 
 
Katılımcı: Mimarlar Ne Der +? ‘in paydaşları(ilgili kimseler) 
 
Sorumlu: Bilişim Sorumlusu maile kişilerin eklenmesi ve çıkarılması sisteminin takibinden sorumludur. 
Birliktelik Ekibi İletişim Sorumlusu yeni mail grubu ihtiyacının takibinden sorumludur ve yeni üniversite 
ekibinin Mimarlar Ne Der +? bünyesine üye olması, üniversite ekibi üye sayısı değişimi gibi durumları 
Bilişim Kişisi’ne haber vermekten sorumludur. 
 
Mail Esasları: 
-Mimarlar Ne Der +? ‘in dini ve politik olmayan bir oluşum olma duruşu sebebiyle, maillerde dini ya da 
siyasi bir konuda tartışma ortamı yaratılmaması gerekmektedir.  
-Mimarlar Ne Der +? ‘in çeşitli arka planlara sahip üye ve katılımcı profili arasında herhangi bir şekilde 
kavga ortamı yaratılmamalı ve haftalık gerçekleşen buluşmalarda da hedeflenen tartışma ortamına 
her zaman uyum sağlanmalıdır. 
-İçeriği belirli bir tarihe kadar geçerli maillere(örneğin belirli bir tarihe dek doldurulması gerekli form, 
iletilmesi gerekli doküman vb.) deadline(son gün) tarihleri eklenmeli ve belirtilen tarihlere sadık 
kalınmalıdır. Tarihin değişmesi gibi bir durum söz konusu ise, bu durum yine aynı mail başlığı altından 
duyurulmalıdır. 
-Mimarlar Ne Der +? üyelerince gerçekleştirilen mailleşmelerde Mail Başlığı Taslakları kullanılması 
önerilmektedir.  
Tanım: Mimarlar Ne Der +? içerisindeki mailleşmelerde mail başlıklarında kullanılması önerilen 
sistemdir.  
Amaç: Mail hesaplarımızın düzenli olması, mailleşme sayısı arttıkça ortaya çıkan başlık karmaşasının 
önüne geçilmesi, Mimarlar Ne Der +? Ekipleri olarak tutarlı bir mailleşme dilimizin olması, aradığımız 
maillere erişilebilirliğin kolaylaşması. 
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Sorumlu: Birliktelik Ekibi İletişim Sorumlusu başlık sisteminin doğru ilerleyip ilerlemediğinin 
kontrolünden sorumlu olarak seçilebilir. Önerilen mail başlığı sistemini, tüm Mimarlar Ne Der +?  
üyelerinin uygulaması beklenmektedir. 
 
Mail başlıkları ile ilgili kısa açıklamalara aşağıdaki kısımdan ulaşılabilir. Daha ayrıntılı bilgi için, 
[İletişim][Strateji]Mail Başlıkları isimli doküman incelenebilir.  
 
Önerilen Mail Başlığı Sistemi Zorunlu kısımlar:Etiketler, Genel Başlık 
Önerilen Mail Başlığı Sistemi Alternatif Kısımlar:Önem Bildirgeci, Deadline(Son Gün) tarihi 
 
1- Organizasyon-Departman İsmi: [MND], [Medya], [Finans], [İletişim], [Partnerlik], [IT], [Tasarım], 
[Marka], [Organizasyon] 
2- Mail türü: [Strateji], [Tartışma], [Duyuru], [Çağrı], [SWOT], [FB], [Üyelik], [GündemDışı], [Oylama], 
[Paylaşım], [Rapor], [Deneme] 
3- Etkinlik Adı: [Çalıştay], [Gezi], [Forum], [NeYer] 
 
2.3.1.1.1 Gmail (Google Grupları) 
Tanım: Mimarlar Ne Der +? ‘in elektronik haberleşmelerinin Google üzerinden yapıldığı iletişim 
kanallarını kapsamaktadır.  
-Yandex Maillerinden farklı olarak, birçok mail hesabına aynı anda ulaşım ve Google’ın kendi online 
Döküman, Excel Tablosu, Powerpoint Sunumlarının oluşum içerisindeki aktif kullanımı açısından 
avantaj sağlamaktadır.  
-Grupların Drive hesaplarının kullanımı yine aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir. 
Disklerin düzenli olarak gruplandırılması ve dosyalanması önerilmektedir. 
 
2.3.1.1.1.1. Mimarlar Ne Der +? üyeleri Genel Google Grubu 
 
Amaç: Mimarlar Ne Der +? etkinlik ve organizasyonların düzenli bir şekilde yapılmasını, tartışmaların 
herkesin katılımını sağlayan bir platformda yürütülmesini ve tüm yürütülen tartışmaların ve yapılan 
etkinliklerin arşivlenmesini sağlamak ve gelecek jenerasyonlara bu arşivi iletmektir. 
 
-Üyelerinin bütün aktif üniversite ekibi üyelerinin yer aldığı mail grubuna dahil olabilmek için gmail 
uzantılı bir mail adresine sahip olması gerekmektedir. 
-Mail grubuna dahil olan her üye Mimarlar Ne Der +? ile alakalı tartışma konusu açabilir ya da 
kendisini ilgilendiren mail başlıklarında fikir belirtebilir.  
-Mail grubuna yeni kişilerin eklenmesi Birliktelik Ekibi Bilişim Sorumlusu kontrolündedir.  
-Mail grubuna tartışma ya da bilgilendirme mailinin gönderilmesi, tüm Mimarlar Ne Der +?  
üyeleri tarafından gerçekleştirilebilir. Mail grubuna atılacak mail, sistematik bir arşivleme ve bu arşive 
ulaşımı kolaylaştırmak için mail şablonuna göre oluşturulmalıdır. Bahsedilen mail başlığı sistemine, 
2.3.1.1 Mail konu başlığı altındaki Mail Esasları başlığından ulaşılabilir. 
-Mail grubu, her sezon başında üniversite ekipleri tarafından Birliktelik Ekibine iletilen dönemlik iş 
bölümü dosyasına göre Bilişim Sorumlusu tarafından güncellenir. Sezon içerisinde üniversite 
ekiplerine dahil olma ya da üniversite ekiplerinden ayrılma durumunda, mail grubuna ekleme ve 
çıkarma Bilişim Sorumlusu tarafından yapılır.  
-Üyelikten ayrılan bir kişi mail grubundan da çıkarılır.  
 
 
2.3.1.1.1.2. Mimarlar Ne Der +?’ e Ait Diğer Google Grupları 
Tanım: Mimarlar Ne Der +? üye gruplarının ya da ekiplerinin kendi içlerindeki elektronik yazışmalarına 
ortam hazırlamak için oluşturdukları mail grubudur.  Bu mail gruplarının sayısı organizasyona, 
gereksinimlere ve işleyişe göre arttırılabilir, değiştirilebilir. 
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-Arşivlemenin ve mail yoluyla elektronik haberleşmenin önemli olduğuna inanılan herhangi bir ekip 
kendi içlerinde ekstra bir Google mail grubu oluşturabilir. Ekibin ya da üye topluluğun bu doğrultuda 
bir karar alması durumunda, mail grubu oluşturulmadan önce Bilişim Sorumlusu’nu bilgilendirmesi ve 
bu yolla Birliktelik Ekibi’nin de haberdar edilmesi gerekmektedir.  
-Bu mail adresinin diğer Mimarlar Ne Der +? üyeleriyle de iletişimi sağlanmak istenirse, bu gibi 
duyuruların [Duyuru] mail başlığı etiketiyle Mimarlar Ne Der +? Genel Mail Grubu’nda ya da ilgili mail 
gruplarında paylaşılması önerilmektedir. 
Örnek olarak; departmanlara ya da organizasyona özel ekiplere yönelik mail grupları oluşturulup, arşiv 
sistemi geliştirilebilir.  
 
 
2.3.1.1.1.2.1. Birliktelik Ekibi Google Grubu 
Tanım: Mimarlar Ne Der +? Birliktelik Ekibi üyelerinin kendi içlerindeki elektronik yazışmalarına ortam 
hazırlamak için oluşturulmuş mail grubudur.  
-Birliktelik Ekibi Google Grubu tarafından yapılan arşivlemelerin düzenli olarak yapılması ve bir önceki 
Birliktelik Ekibi tarafından gerekli görülen tüm dokümanların ve mailleşmelerin bir sonraki Birliktelik 
Ekibi’ne aktarılması, oluşumun gelişerek ilerlemesi için önem taşımaktadır. 
 
 
 
2.3.1.1.2 Yandex Mail 
“mimarlarneder” uzantılı tüm mailler Yandex mailin altyapısına aittir. 
-Bu mail adreslerinin Diskleri’nin kullanımı, yine aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda 
gerçekleştirilir. Disklerin düzenli olarak gruplandırılması ve dosyalanması önerilmektedir. 
 
2.3.1.1.2.1 “mimarlarneder” Uzantılı Kişisel Mail 
-Üniversite ekiplerine dahil olan her kişiye üyeliği boyunca adsoyad@mimarlarneder.com uzantılı mail 
adresi hakkı Mimarlar Ne Der +? tarafından sağlanır. 
-Sezon başında üniversite ekipleri tarafından Birliktelik Ekibine iletilen dönemlik iş bölümü dosyasında 
yer alan ekip ad soyad bilgilerine göre mail adresler adsoyad@mimarlarneder.com şeklinde Bilişim 
Sorumlusu tarafından oluşturulur.  
-Üyelikten ayrılan kişinin mail adresi bloke edilir.  
-Mimarlar Ne Der +? ‘e gönül verip, üniversiteden mezun olmaları sebebiyle Mimarlar Ne Der +?’deki 
görevinden ayrılan kişiler (mezunlar) mimarlarneder uzantılı mail adresleri kişiler öyle bir isteklerini 
belirtmediği sürece bloke edilmez.  
 
2.3.1.1.2.2 İnfo 
Tanım: info@mimarlarneder.com mail adresi Mimarlar Ne Der +? tüm basın yayın organlarında yer 
alan resmi mail adresidir. 
-Mail adresi Birliktelik Ekibi İletişim Sorumluları kontrolü altındadır. Fakat mail erişimine tüm Birliktelik 
Ekibi üyeleri sahiptir.  
-info mail adresi dışarıdan gelen yazışmalarda kullanılmalıdır. Mimarlar Ne Der +? ekiplerine dahil 
olmayıp herhangi bir konuda yazmak ya da sormak istediği olan kişiler bu mail adresine 
yönlendirilmelidir.  
-Mail adresine gelen mailler Birliktelik Ekibi üyelerinin sorumlulukları kapsamında, ilgili üyelerin 
“mimarlarneder” uzantılı kişisel mail adresleri aracılığıyla cevaplanmalıdır. Birliktelik Ekibi üyelerinden 
birinin “mimarlarneder” uzantılı kişisel maillerden yapılması önerilen geri dönüşlerde, ilgili kişilerin ya 
da info@mimarlarneder.com hesabının bilgiye eklenmesi ve kişilerin bu yolla haberdar edilmesi 
önerilmektedir. 
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2.3.1.1.2.3 Destek 
 Tanım: Mimarlar Ne Der +? üyelerinin, Birliktelik Ekibi ile olan iletişimlerinde kullanılan kendi 
içlerindeki elektronik yazışmalarına ortam hazırlamak için oluşturulmuş, destek@mimarlarneder.com 
isimli mail grubudur.  
-Mail adresi Birliktelik Ekibi İletişim Sorumluları ve Bilişim Sorumlusu kontrolü altındadır. Fakat mail 
erişimine tüm Birliktelik Ekibi üyeleri sahiptir. 
-Mimarlar Ne Der +? ‘e üye olan üniversite ekibi üyeleri, fotoğraf, form, dosya vb. herhangi bir 
dökümanı Birliktelik Ekibi’ne bu mail adresi üzerinden iletir.  
-Mimarlar Ne Der +? ‘e üye olan üniversite ekipleri, Mimarlar Ne Der +? ‘i ilgilendiren herhangi bir 
konuda soruları olduğunda ya da destek almak istediklerinde iletecekleri maili 
destek@mimarlarneder.com  isimli mail adresine gönderirler. 
-Mail adresine gelen mailler Birliktelik Ekibi üyelerinin sorumlulukları kapsamında, ilgili üyelerin 
“mimarlarneder” uzantılı kişisel mail adresleri aracılığıyla cevaplanmalıdır. Birliktelik Ekibi üyelerinden 
birinin “mimarlarneder” uzantılı kişisel maillerden yapılması önerilen geri dönüşlerde, ilgili kişilerin ya 
da info@mimarlarneder.com hesabının bilgiye eklenmesi ve kişilerin bu yolla haberdar edilmesi 
önerilmektedir. 
 
 
2.3.1.1.2.4. Editör 
Tanım: Mimarlar Ne Der +? Editör Ekibi üyelerinin kendi içlerindeki elektronik yazışmalarına ortam 
hazırlamak için oluşturulmuş, editor@mimarlarneder.com isimli mail grubudur.  
Amaç: Daha kaliteli denemelerin yayınlanmasını sağlamak, Mimarlar Ne Der +? ‘in yayınsal içerikleri 
ile ilgili yazışmalar ve tartışmalar yürütmek.  
 
-Tüm diğer mail gruplarında olduğu gibi, editör ekibi mail grubunda da nihai amaçlardan biri 
arşivlenme sistemini sağlamak ve bu noktada gelecek jenerasyonlardaki editör ekiplerine bir veri 
tabanı bırakmaktır. 
 
2.3.1.2. Facebook 
Tanım: Mimarlar Ne Der +? Facebook hesabı üzerinden yapılan mesajlaşmalar ve Mimarlar Ne Der 
+? ‘e bağlı Facebook gruplarındaki paylaşımlar kapsamına giren iletişim kanalıdır. 
-Hesabın asıl adminliği dönemin Birliktelik Ekibi’ne aittir.  
-Birliktelik Ekibi jenerasyonları arası sağlıklı bilgi aktarımının yapılması amacıyla -eski Birliktelik Ekibi 
üyelerinden kişisel olarak aksi bir durum istenmediği takdirde- en az iki aylık süre itibariyle eski 
Birliktelik Ekibi üyelerinin de Mimalar Ne Der +? resmi Facebook sayfasında admin olarak kalması ve 
bu iletişim kanalı üzerinden yapılan konuşmaları okuyabilme, yeni Birliktelik Ekibi’ne yardımcı olmaları 
noktasında önerilir. 
-Facebook üzerinden gelen mesajlarda, -mesaj içeriğinin 2.3.1.1.2.2 İnfo başlığında açıklananları 
kapsaması halinde- gönderici kişilerin aynı mesajı info@mimarlarneder.com’a mail iletmelerinin rica 
edilmesi önerilir. 
-Mimarlar Ne Der +? Topluluğu Facebook grubuna dahil olmak isteyen her üyenin alımı mümkün 
değildir. Mimarlar Ne Der +? Topluluğu Facebook grubu, Mimarlar Ne Der +? ‘e üye olmuş ve ona 
belirli bir dönem hizmet vermiş kişilerin üyeliğine açıktır.  
-Mimarlar Ne Der +? Topluluğu Facebook grubu, mimarlıkla ilgili bir etkinliğin, Mimarlar Ne Der +? 
üyelerinin kendilerinin ya da gruplarının fotoğraflarının, gruptaki üyeleri kapsayan organizasyonların 
katılımcı listelerinin ya da tarih belirleme anketlerinin vb. durumların paylaşımına olanak sağlayan bir 
platformdur.  
-Mimarlar Ne Der +? Topluluğu Facebook grubuna üye eklenmesi ve çıkarılması işlemi Birliktelik Ekibi 
sorumluluğundadır. 
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2.3.1.3. Whatsapp 
Tanım: Mimarlar Ne Der +? ekiplerinin anlık iletişim için bireysel ya da grup olarak kullandıkları iletişim 
kanalıdır. 
 
-Tüm oluşumu ilgilendiren, temel kararların verilmesi için uygun bir iletişim kanalı olarak 
görülmemektedir.  
-Mimarlar Ne Der +? içerisindeki ekiplerin ve departmanların anlık iletişimlerinin Whatsapp grupları 
üzerinden sürdürülmesi önerilir. 
-Mimarlar organizasyonların katılımcılarına özel Whatsapp grupları da oluşturulabilir. Bu grupların 
amaçları katılımcıların birbirlerini organizasyon hakkındaki anlık konularla ilgili bilgilendirmesi 
olduğundan, organizasyonun bitmesinin ardından üyelerinin çıkarılması ve grupların silinmesi önerilir. 
-Operasyonel işlerin halledilmesi, bireysel olarak kişilere sorular sorulması, bireyselleri ya da ekipleri 
ilgilendiren anlık konularla ilgili bilgilendirme ya da danışma yapılması bu iletişim kanalı vasıtasıyla 
sağlanabilir. 
 
 
2.3.1.4. Trello 
2.3.1.5 Online Yandex Disk 
Tanım: Mimarlar Ne Der +?’in düzenlediği haftalık buluşmalarının ve diğer organizasyonlarının tüm 
dökümanlarının arşivlendiği depolama alanıdır. 
Amaç: Birliktelik Ekibi ve Üniversite Ekipleri arasındaki tüm döküman ve görsel dosya aktarımı disk 
üzerinden yapılarak ekiplerin dosyalara erişimini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. 
Kullanımı:  
-Mimarlar Ne Der +?’e dahil olan üniversite ekibine üniversiteadı@mimarlarneder.com mail adresi 
verilir. 
-Bu mail adresi aynı zamanda diske ulaşmak için kullanılan mail adresidir.  
-Her üniversite ekibinin klasöründe “Layouts” ve “Buluşmalar” adında iki klasör bulunur. 

● “Layouts” klasörü içerisine Birliktelik Ekibi’nin Üniversite ekiplerine iletmek istediği dökümanlar 
konulabilir. ( Flyer, ortak etkinlik afişi, formlar, afiş taslakları vs.) 

● “Buluşmalar” klasörüne ise haftalık buluşmaların dökümanları okul ekipleri tarafından eklenir. 
Websitesi ve sosyal medya için Birliktelik Ekibi bu klasörden faydalanır. 

○ “Buluşmalar” Klasörü Düzeni 
■ Buluşmalar>  

● 1.Mimar Adı 
○ 1.1. Referans Kaynaklar: Kaynaklar, buluşmadan önce 

haftanın moderatörü tarafından hazırlanarak .docx 
formatında ilgili klasöre eklenir 

○ 1.2. Duyuru Görselleri: Haftalık buluşma duyuru afişi sosyal 
medya ve websitesi için ayrı ayrı .jpg formatında yüklenir. 

○ 1.3. Buluşma Fotoğrafları: Buluşma esnasında ve sonrasında 
çekilmiş fotoğraflar yüklenir. 

○ 1.4. Buluşma Ses Kaydı: Buluşma esnasında ses kaydı 
alınmışsa ses kaydı yüklenir. 

○ 1.5. Buluşma Sonu Notlar: Buluşma sonrasında katılımcılar 
tarafından yazılan anonim notlar yüklenir. 

○ 1.6. Deneme: Buluşma sonrasında raportör tarafından 
yazılan deneme yazısı yüklenir.  

 
-Birliktelik Ekibi, Üniversite ekiplerine haftalık buluşmalar ve diğer etkinlikler için ulaştırmak istediği her 
türlü dökümanı disk üzerinden paylaşır. 
-Diskin kontrolü Bilişim Sorumlusuna aittir. 
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-Birliktelik Ekibi Üyeleri diskteki tüm klasörlere erişebilir ve düzenleyebilir. 
-Üniversite ekiplerinin sadece kendi disk alanına erişebilir.  
 
3. Etkinlikler  
Amaçları doğrultusunda; yalnız Mimarlar Ne Der +? tarafından ya da ortaklık kurularak Mimarlar Ne 
Der +? ile bir başka kurum/kuruluş/oluşum/organizasyon tarafından gerçekleştirilen belirli bir alandaki 
aktiviteleri ve Mimarlar Ne Der +? tarafından düzenlenmeyen herhangi bir faaliyete oluşumun davet 
edilmesi durumuyla ilgili karar mekanizmasını kapsar.  
 

 
3.1. Yalnızca Mimarlar Ne Der +? ‘in Gerçekleştirdiği Etkinlikler 

 
Mimarlar Ne Der +? üye tanımları içerisinde yer alan kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen, 
yapılması temel olan ya da olmayan etkinlikleri kapsar. 
 
3.1.1. Temel Etkinlikler  
Mimarlar Ne Der +? üye tanımları içerisinde yer alan kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen, belirli 
dönemlerde yapılması temel olan etkinlikleri kapsar. 

 
3.1.1.1. Üniversitelerde Gerçekleştirilen Haftalık Buluşmalar  
Üniversitelerde gerçekleştirilen haftalık buluşmalarda, süreç şu şekilde işlemektedir; 

-Her sezon başında üniversite ekipleri tarafından ‘Dönemlik Buluşma Programı’ doldurulur.  

-Bu programda, bir buluşmanın gerçekleşebilmesi için gerekli tüm faktörler ve tanımları 
bulunmaktadır. 

-Her buluşma için her görev tanımına bir kişi sorumlu olarak atanır. Dolayısıyla dönem boyunca 
gerçekleşecek buluşmalardaki görevler önceden belirlenmiştir. 

-Her buluşma için Moderatör, Deneme Yazarı, Afiş Sorumlusu ve Medya Sorumlusu atanmak 
zorundadır. 

Moderatör; toplantıyı yürüten baş aktördür. Toplantı esnasındaki süreci ve zamanlamayı yönetir. 
Konu akışlarını duruma göre kontrol altına alır ve tanışma, giriş, tartışma, konuyu toparlama gibi 
önemli geçiş noktalarının dengesini sağlamak moderatörün görevidir. Bunu yapmak için toplantı 
öncesinde  katılımcılar için yönlendirme soruları hazırlamak gibi yöntemler kullanabilir. 

Deneme yazarı;, buluşmaların yazılı kaynak haline getirilmesini sağlar. Mimarlar Ne Der +? Arşivinde 
yer alacak bu deneme yazılarının kaynak olarak kullanılabilecek yetkinlikte olması gerekmektedir. 
Ayrıca kullanılan dilin akademik düzeyde olması ve özgün olması gerekmektedir. Deneme yazarı, 
denemesini editor ekibine göndermek ve denemede kullanılan fotoğrafları, buluşma esnasında çekilen 
fotoğrafları jpeg formatında Mimarlar Ne Der +? Ekiplerinin ortak diskine yüklemekle sorumludur. 
Buluşma yapıldıktan sonraki 1 hafta içinde denemeyi yazmak ve editor@mimarlarneder.com mail 
adresine göndermekle görevlidir. Deneme yazarı görevini yerine getirmediği durumda deneme editor 
ekibinin onayından geçmez ve bir sonraki buluşma yapılamaz. 

Afiş Sorumlusu;, buluşmadan önce (iki haftada bir buluşma yapılıyorsa bir hafta önceden) buluşma 
afişlerini asmaktan sorumludur. Dönem başında üniversite ekipleri tarafından dönemlik program 
hazırlanırken, buluşmalarda konuşulacak mimar belirlenir ve mimarların fotoğrafları afiş taslağına 
yerleştirilerek tüm buluşma afişleri tek seferde hazırlanır. Dolayısıyla dönemlik programlarda 
belirlenen afiş sorumlularının görevi afişleri zamanında asmaktır.  
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Medya sorumlusu; [okul adı]@mimarlarneder.com mail adresine gelen başvuru maillerini 
cevaplayarak katılımcıları belirler. Toplantı duyurusu ve toplantı sonu raporunun websitesi ve diğer 
sosyal medya kanallarında yayınlanması için gerekli formatlarda Mimarlar Ne Der +? Ekiplerinin ortak 
diskine yüklemekle görevlidir. 

 
 
3.1.1.2. Çalıştay 
 
Tanım: Mimarlar Ne Der +? ekiplerinin her yeni dönem başlangıcından önce -yılda 2 kez- kendi 
içlerinde bir araya gelerek oluşumu geliştirmek için çalıştığı ve davet edilen aday üniversite ekipleri ile 
buluştuğu etkinliktir. 
 
Amaç: Mimarlar Ne Der +? ‘in gelişimi için herkesin söz sahibi olduğu bir ortam yaratmak, oluşum 
içerisinde çok katılımlı bir tartışma ve karar alma ortamı sağlamak, geliştirilmesi gerekli görülen 
konular üzerine birlikte yoğunlaşmak, bir sonraki Birliktelik Ekibi’ni seçmek, aday üniversite ekiplerinin 
oluşuma entegrasyon süreçlerine yardımcı olmak.  
 
Katılımcı:  Esas olarak; Birliktelik Ekibi üyeleri, üniversite ekibi üyeleri ve davet edilen aday üniversite 
ekibi üyeleri. Opsiyonel olarak, önceki Birliktelik Ekibi üyeleri ve Mimarlar Ne Der +? mezunları. 
 
Sorumlu:  Birliktelik Ekibi üyeleri çalıştay içeriğinin hazırlanmasından ve düzenlenmesinden 
sorumludur. Çalıştayın gerçekleşmesi için gerekli operasyonel işlerden yeni bir kişi ya da takım 
sorumlu olabilir. Bu işin kontrolü ve delegasyonu Birliktelik Ekibi’ne aittir. 
 
Diğer Esaslar: 
 
- Çalıştaylar “Sezon Adı+Sezon Numarası+Kesme İşareti+Çalıştayı” şeklinde adlandırılır (Örnek: 
Sezon 06’ Çalıştayı). 
- Dönemlik yapılan çalıştaylar, oluşumun ana karar alma mecralarıdır. Mimarlar Ne Der +? 
Esasları’nda yer alan herhangi bir maddenin değişimi, Çalıştay sırasında gerçekleşen oy çokluğu ile 
sağlanır. 
-Önceki  Birliktelik Ekibi üyeleri ve Mimarlar Ne Der +? mezunlarının katılım sayısının belirlenmesi 
çalıştayı organize eden kişilerce(Birliktelik Ekibi ve özel olarak Çalıştay organizasyonundan sorumlu 
kişi/kişiler), yer ve bütçe gibi durumları göz önüne alınarak belirlenir.  
- Çalıştay sırasında tartışılacak sorular ve konular, çalıştaydan en az 1 ay önce üniversite ekiplerine 
iletilen tartışma başlığı önerisi tablosu ile belirlenir. Konuların gruplandırılması ve programın 
hazırlanması temelde Birliktelik Ekibi’nin görevi olmakla birlikte, Birliktelik Ekibi bu görev için bir takım 
oluşturma ya da görevi delege etme kararı verebilir. Birliktelik Ekibi delegasyon durumunda dahi 
yardımcı olan konumunda olmalıdır. 
- Çalıştay sırasında sunulacak ve tartışılacak önergeler için Birliktelik Ekibi, çalıştay öncesinde 
Mimarlar Ne Der +? ekiplerine önerge maili iletmelidir. Mimarlar Ne Der +? üyelerinin azami 10 günlük 
önerge hazırlama süreleri olmalıdır. Sonrasında hazırlanan tüm önergeler, Mimarlar Ne Der +? üyeleri 
ve çalıştay katılımcıları ile paylaşılarak, katılımcıların çalıştay öncesinde hazırlık yapmaları 
sağlanmalıdır. 
- Çalıştay sırasında kararlar; öncesinde Mimarlar Ne Der +? üyelerince hazırlanan önergeler ve 
çalıştay sırasında gerçekleştirilen tartışma grupları sonuçları üzerinden alınır. 
- Çalıştayların yerleri ve süreleri şartlara göre değişkenlik gösterebilir.  
-Çalıştay tarihi, üniversite ekiplerinin dönem sonunda uygun oldukları tarihlere göre belirlenir. 
Üniversite ekiplerine önceden hangi tarihlerde uygun olacakları danışılır, tüm üniversite ekiplerine ve 
Birliktelik Ekibi’ne göre ortak uygun olabilecek tarihler belirlenir. Belirlenen tarihler üzerinden oylama 
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gerçekleştirilerek çalıştay tarihi belirlenir. Tarihin belirlenmesi konusunda aksiyon almak, Birliktelik 
Ekibi’nin sorumluluğundadır. Birliktelik Ekibi üyeleri bu görevi bir başka üyeye delege edebilir.  
- Birliktelik Ekibi üyelerinin en az %80’inin çalıştaya katılımı beklenmektedir. Bu kurala uymayan 
Birliktelik Ekibi üyeleri için 2.1.2.3 Birliktelik Ekibinden Üye Ayrılması başlığının XXX maddesinde yer 
alan aksiyonlar alınmalıdır. 
- Üniversite ekibindeki üye sayısına göre katılım şartları şu şekildedir; 
Üniversite ekibi 8 kişi ise ekipten en az 4 kişinin çalıştaya katılması gerekmektedir. 
Üniversite ekibi 7 kişi ise ekipten en az 3 kişinin çalıştaya katılması gerekmektedir. 
Üniversite ekibi 6 kişi ise ekipten en az 3 kişinin çalıştaya katılması gerekmektedir. 
Üniversite ekibi 5 kişi ise ekipten en az 2 kişinin çalıştaya katılması gerekmektedir. 
Üniversite ekibi 4 kişi ise ekipten en az 2 kişinin çalıştaya katılması gerekmektedir. 
Bu kurala uyum göstermeyen üniversite ekibi için 2.1.1.5.Üniversite Ekibinin Mimarlar Ne Der +?’den 
Ayrılması başlığının XXX maddesinde açıklananlara göre aksiyon alması beklenmektedir. Bu noktada 
lisans verme sistemi incelenmelidir.  
- Üniversite ekiplerindeki katılımcı sayısı farklarının oylamalar sırasında eşitsizlik yaratmaması adına 
“Ters Katsayı” kuralı uygulanır. Bu kurala göre x katılımcı sayısına sahip bir üniversitenin ekip 
üyelerinin  kullandığı oyun katsayısı 2k iken, 2x katılımcı sayısına sahip bir üniversitenin ekip 
üyelerinin kullandığı oyun  
- Her çalıştay sonucunda çalıştayda alınan kararlar ve tartışılan konular ile ilgili bir rapor yazılarak bu 
rapor Mimarlar Ne Der +? mail grubunda paylaşılır, gerekli dosyalarda arşivlenir. Çalıştaylardan sonra 
yayınlanan ve o dönemki çalıştayın özeti konumunda yer alan raporlara her Mimarlar Ne Der +? 
üyesinin erişim hakkı vardır. 
-Çalıştayda alınan kararlar doğrultusunda Mimarlar Ne Der +? Esasları’nda düzenleme yapılmalı ve 
her çalıştay sonrası yapılan düzenlemelere göre bu dokümanın yeni versiyonu tüm Mimarlar Ne Der 
+? üyeleri ile paylaşılmalıdır. Bu kapsamda, esasların eski versiyonlarının arşivlenmesi de oluşumun 
zorunluluklarındandır. 
-Çalıştay sırasında oy kullanma hakkı Mimarlara Ne Der +?’e üye olan üniversitelere aittir. Aday 
üniversite ekipleri fikirlerini belirtebilir ancak oy kullanamaz.  
-Mimarlar Ne Der +?’e katılarak onun bir parçası olmak isteyen aday üniversite ekiplerinin 00 
Buluşmaları Çalıştay sırasında yapılır. Bunun için aday üniversite ekiplerine çalıştaydan en az 1 hafta 
önce tartışma konusu verilmeli ya da onların konuyu belirleyip Birliktelik Ekibi’ne iletmesi 
sağlanmalıdır. 00 Buluşmaları ile ilgili bilgilendirme yine azami olarak bir hafta önce aday üniversite 
ekiplerine yapılmış olmalıdır.  
 
3.1.2. Temel Olmayan Etkinlikler  
Mimarlar Ne Der +? üye tanımları içerisinde yer alan kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen, belirli 
dönemlerde yapılması temel olmayan etkinlikleri kapsar. Etkinlikler aşağıda açıklananlara ek olarak 
geziler, belgesel izleme aktiviteleri vb. şekilde çeşitlendirilebilir. Temel olmayan etkinlikler kategorisine 
giren etkinliklerde tanımlar çok keskin bir şekilde belirlenmediğinden değişkenlik gösterebilir. 
 
3.1.2.1. Mimarlar Ne Yer +? 
Tanım: Mimarlar Ne Der +? ekipleri tarafından yılda en az bir kez düzenlenen, bir araya gelinip 
yemekler yenilen ve muhabbet edilen motivasyon etkinliğidir. 
 
Amaç: Mimarlar Ne Der +? üyelerinin beraber vakit geçirmesini sağlamak, motivasyonlarını arttırmak. 
(Opsiyonel olarak; Mimarlar Ne Der +? ‘e üye olmayıp onu tanımak isteyen üniversitelerin ortamı 
tanımasını ve ona daha kolay adapte olmasını sağlamak.) 
 
Katılımcı:  Müsait olan Mimarlar Ne Der +? üyeleri. (Ek olarak, uygun görülmesi halinde, Mimarlar Ne 
Der +? mezunları, Mimarlar Ne Der +? buluşmalarına ilgili olup katılım gösteren üyeler ve Mimarlar Ne 
Der +? üyesi olmaya gönüllü olup ortamı tanımak isteyen ekipler ya da kişiler vb.) 

Mimarlar Ne Der +? 
25 



 

 
Sorumlu:  Her Mimarlar Ne Yer +? ayrı bir üniversite ekibi tarafından düzenlenir. Bir sonraki Mimarlar 
Ne Yer +?’ i düzenleyecek olan üniversite ekibi, genel olarak bir önceki Mimarlar Ne Yer +?’ de 
belirlenir.  
 
3.1.2.2. Forum  
Tanım: Oluşuma üye olan ekipler tarafından, Mimarlar Ne Der +? üyesi olmayan kişilerle buluşup bir 
konu ya da konular üzerinde tartışmak amacıyla düzenlenen etkinliktir. 
 
Amaç: (Opsiyonel olarak belirlenebilir.) Mimarlar Ne Der +? üyelerinin, üye olmayan kişilerle bir araya 
gelmesi, mimarlığa ya da oluşuma dair bir konu üzerinde tartışılması, çok katılımlı ortamın çıktılarının 
değerlendirilmesi. 
 
Katılımcı:  Müsait olan Mimarlar Ne Der +? üyeleri ve Mimarlar Ne Der +? oluşumu dışından 
belirlenen hedef kitle (Bu kitle herkes olabileceği gibi, sezona ve o sezonki forumun hedefine bağlı 
olarak özelleştirilebilir.) 
 
Sorumlu:  Birliktelik Ekibi koordinatörlüğünde Mimarlar Ne Der +? ekipleri ya da ekiplerden etkinliğe 
özel oluşturulan bir forum ekibi 
 
4.Mimarlar Ne Der +? Disiplin Sistemi 
İnsanoğlunun oluşturduğu tüm topluluklarda insan kaynaklı sistemi bozan, sistemin çalışmasını 
aksatan, motivasyonu azaltan durumlar ortaya çıkması kaçınılmaz bir durumdur. Sistemi korumak için 
insan kaynaklı bu sorunlara sınır çekecek bir takım kuralların konulması gerekmektedir. Bu amaçla 
dikkat edilmesi gerekilen durumlar ve yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir. Karşılaşılan bu durumlarda 
çözüm aşağıdaki maddelere uygun bir şekilde bulunacaktır. Belirtilmemiş bir durum olduğunda 
Birliktelik Ekibine danışılacak ve beraberce çözüm bulma yoluna gidilecektir. 

 
4.1. Uygunsuz Karşılanan Durumlar 

Uygunsuz durumlar bireysel kaynaklı ve ekipsel kaynaklı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  
4.1.1. Bireysel Durumlar ve Yaptırımları 

a) Üniversite Ekibi içerisinden birinin görevlerini yerine getirmemesi. 
-Ekip öncelikli olarak bu sorunu kendi içinde değerlendirmeli-tartışmalı ve görevlerini yerine 

getirmeyen kişi uyarılmalıdır. Çözümsüz durumlarda Birliktelik Ekibine danışılmalı ve eğer bir buluşma 
yapılacaksa tüm ekip o buluşmada bulunmalıdır. Durumun tekrarı gerçekleşirse kişi ekipten çıkarılmalı 
ve MND+? ile ilişiği kesilmelidir. 

b) Üniversite Ekibi içerisinden birinin buluşmalara katılmaması. 
- Ekip öncelikli olarak bu sorunu kendi içinde değerlendirmeli-tartışmalı ve buluşmalara 

katılmayan  kişi uyarılmalıdır. Çözümsüz durumlarda Birliktelik Ekibine danışılmalı ve eğer bir 
buluşma yapılacaksa tüm ekip o buluşmada bulunmalıdır. Durumun tekrarı gerçekleşirse kişi ekipten 
çıkarılmalı ve MND+? ile ilişiği kesilmelidir. 

c) Üniversite Ekibi içerisinde hiyerarşinin ortaya çıkması veya birinin/birilerinin patron konumuna 
gelmesi 
-  Her grup doğal süreç olarak içlerinden birini ön plana çıkarır. Birinin ön plana çıkması onu 

patron moduna soktuğu anda diğerlerinin arka planda kalma riski oluşur. Ekip öncelikli olarak bu 
sorunu kendi içinde değerlendirmeli-tartışmalı ve bu yapıyı kıracak çözümleri arama yoluna gitmelidir. 
Çözümsüz durumlarda Birliktelik Ekibine danışılmalı ve eğer bir buluşma yapılacaksa tüm ekip o 
buluşmada bulunmalıdır. Durumun tekrarı gerçekleşirse kişi ekipten çıkarılmalı ve MND+? ile ilişiği 
kesilmelidir. 
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d) Üniversite Ekibi üyelerinden birinin Mimarlar Ne Der+? ismini kullanarak birinden veya bir 
kurumdan kendi ekibinin ve Birliktelik Ekibinin haberi olmadan para talep etmesi / alması 
- Bir kişinin yaptığı bir eylem tüm MND+? ailesini etkileyecek kötü sonuçlara neden olabilir. 

Bunlardan belki de en önemlisi para mevzusudur. Bu konuda herkesin dikkatli olması, hata yapan 
kişinin uyarılması ve paranın iade edilmesi istenilmelidir. Durumun tekrarı gerçekleşirse kişi ekipten 
çıkarılmalı ve MND+? ile ilişiği kesilmelidir. 

 
 

4.1.2. Ekipsel Durumlar ve Yaptırımları 
a) Üniversite Ekibinin görevlerini yerine getirmemesi 

-Ekip Birliktelik Ekibince uyarılır. Durumun tekrarı gerçekleşirse ekibin bir sonraki dönem için 
lisansı düşürülür. 

b) Yapılan yanlışların ve aksaklıkların tekrar etmesi 
-Ailemiz büyüdükçe kontrolü zorlaşan bir yapıya büründü. Herkesin görevini düzgün bir 

şekilde ve zamanında yapması sistemin ilerlemesini sağlayacak ve kolaylaştıracaktır. Yanlışlar ve 
aksaklıklar tabiki gerçekleşecektir ama bunların tekrarlanması noktasında en yakın buluşmanın 
düşürülmesi ve en ileri noktada okul lisansının bir sonraki dönem için düşürülmesi şeklinde olacaktır. 

c) Dönem başında ve dönem içinde gönderilmesi gereken belgelerin-posterlerin geç 
gönderilmesi 
- Dönem başında talep edilen belgelerin tamamı eksiksiz bir biçimde yüklenene kadar 

Üniversite Ekibi buluşmalarına başlayamaz. 
d) Sene başında planlanan sayıda (n) buluşmadan n-2 sayıda buluşma yapmaması 

-Dönem boyunca oluşan aksaklıklardan dolayı bazı buluşmalar düşürülebilir veya ekip bir 
nedenden dolayı buluşma düzenlemeyebilir. Dönem başında belirlenen sayıdan ancak ve ancak 2 
buluşma gerçekleşmeyebilir, üçüncü olduğu takdirde Üniversite Ekibinin bir sonraki dönem lisansı 
düşürülür. 

e) Üniversite Ekibinin dönem içi Çalıştay’a uygun sayıda kişi göndermemesi 
-Çalıştaylar yeni dönem için önemli kararların alındığı buluşmalardır. Bunlara yeterli sayıda 

kişi göndermeyen/gönderemeyen okulların verimli bir dönem geçiremeyeceği düşünüldüğünden bir 
sonraki sezon lisansı düşürülür. 

f) Üniversite Ekibinin Mimarlar Ne Der+? ismini kullanarak birinden veya bir kurumdan Birliktelik 
Ekibinin haberi olmadan para talep etmesi / alması 
- Bir kişinin/ekibin yaptığı bir eylem tüm MND+? ailesini etkileyecek kötü sonuçlara neden 

olabilir. Bunlardan belki de en önemlisi para mevzusudur. Bu konuda herkesin dikkatli olması, hata 
yapan kişinin/ekibin uyarılması ve paranın iade edilmesi istenilmelidir. Durumun tekrarı gerçekleşirse 
kişi ekipten çıkarılmalı ve MND+? ile ilişiği kesilmelidir. 

g) Üniversite ekibinin Birliktelik Ekibinden habersiz etkinlik-buluşma düzenlemesi 
-MND+? adı altında Birliktelik Ekibinin haberi olmaksızın yapılan bir etkinlik veya buluşma 

kabul edilemez. Düşürülen bir buluşma kesinlikle yapılamaz. Üniversite Ekipleri, Birliktelik Ekibi 
söylemeksizin kendi durumlarının farkında olmalı ve eğer buluşmalarının düşürülmesine neden olacak 
bir eksiklikleri varsa buluşmalarını kendileri düşürmelidirler.  
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LinkedIn Tanımları 
 
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi - Board Member 
 
Birliktelik Ekibi Üyesi - Universities Coordinators Team Member 
 
Üniversite Ekibi Üyesi - University Chapter Team member 
İTÜ Ekibi Üyesi örn. ITU Chapter Team Member 
 
 

Mimarlar Ne Der +? 
28 


