
MİDEKON - Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi 

 
Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi (MİDEKON)'un Oluşturulmasına ve 
İşleyişine İlişkin Yönerge 

Madde-1: Tanım 

Mimarlık Fakülteleri Dekanları Konseyi (MİDEKON) Türkiye ve KKTC’deki devlet ve 
vakıf üniversitelerinde yer alan mimarlık fakültelerinin dekanlarından oluşur. 

Madde-2: Amaç 

- Ülkemizde mimarlık fakülteleri bünyesinde ve diğer fakülteler bünyesinde yer alan 
mimarlık temel alanı (mimarlık, tasarım, planlama) disiplinleri ile ilgili yönetim 
eğitim ve araştırma sorunları üzerinde AB ve küresel boyuttaki gelişmeleri de 
dikkate alarak görüş alış – verişinde bulunmak, 

- Adı geçen disiplinlerle ilgili öğretim programlarının etkin ve verimli bir biçimde 
yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek, 

- Yönetim, eğitim ve araştırma alanlarında iletişim, karşılaştırma, ortak karar alma 
ya da seçenekleri irdeleme (anlama) ve değerlendirme konularında görev yapmak, 

- Mimarlık fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerin oluşturduğu iletişim grupları 
(MOBBİG, TUBOP gibi) arasında eşgüdümü sağlamak ve birbirlerini anlama 
bağlamında çalışmalar yapmak, 

- Profesyonel mimarlık tasarım ve planlama hizmetleri için verilecek eğitimin lisans, 
yüksek lisans bütünselliğini sağlamak için yapılacak yeni düzenlemeleri 
üniversitelerarası kurula, üniversite senatolarına ve ilgili diğer kurumlara sunmak, 

- Mimarlık temel alanı disiplinleri (mimarlık, tasarım, planlama) akademik alanları 
için yeni stratejiler geliştirmek, ilgili alanlarla gerektiği zaman yasalar ve 
yönetmelikler için öneriler hazırlamak ve hayata geçirilmesi için gerekli takibi 
yapmak. 

Madde-3: Yönetim 

Konseyin örgütlenme biçimi ve organları aşağıdaki gibidir. 

Danışma Kurulu; Mimarlık fakültesi dekanları, mimarlık fakültesi bünyesinde yer alan 
bölümler ile ilgili örgüt / birlik temsilcileri, mimarlık temel alanı (mimarlık, tasarım, 
planlama) ile ilgili akademia dışı örgüt ve kuruluş temsilcilerinden oluşur ve yılda bir 
kez toplanır. Danışma kurulu üyelerinin üçte birinin isteği üzerine olağanüstü toplantılar 
yapılabilir. 

Genel Kurul (Konsey); Mimarlık fakültesi dekanlarından oluşur. Gerekli hallerde 
konunun ilgi alanına bağlı olarak mimarlık fakültesi bünyesinde yer alan bölümler ile 
ilgili örgüt/ birlik temsilcisi ya da temsilcileri bu kurula katılabilirler. Konsey yılda iki kez 
toplanır. Ayrıca yönetim kurulu ya da konsey üyelerinin üçte birinin isteği üzerine 
konsey olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Her toplantıda bir sonraki toplantı zamanı ve 
yeri belirlenir. 

Yönetim Kurulu; Genel Kurul (Konsey)un kendi üyeleri arasından iki yıllık bir süre için 
seçeceği bir başkan ve dört üyeden oluşur. 








