
 mimarlarodasiacil@gmail.com hesabına iletiniz. 

       KTMMOB Mimarlar Odası     Başkan ve Yönetim Kurulu 

ANKET  
Çalışan Mimarlar hakkında Anket 

 Üye İsim ve soyisim :  Üye Sicil No : 

e-posta : Cep No: 

      Üye gruplandırmalarından bir veya birden fazla size uyanı işaretleyiniz. 

1. Kamu’da çalışan Mimar
            Kadrolu 
            Sözleşmeli 

       İşçi 

2. Belediye’de çalışan Mimar
      Kadrolu 
      Sözleşmeli 

İşçi 

3. Öğretim Kurumu’nda çalışan Mimar ( Üniversite, Meslek Lisesi. vb.)
      Tam zamanlı 

 Yarı zamanlı 
       Yarı zamanlı, vize bürosuna serbest mimar olarak proje sunan 

4. Tescilli Büro
        İşveren mimar ( tescilli büro sahibi) 
        Tam zamanlı tescilli büroda çalışan, ayrıca serbest mimar olarak vize bürosuna proje sunan 
        Yarı zamanlı tescilli büroda çalışan, ayrıca serbest mimar olarak vize bürosuna proje sunan 
        Tescilli büroya hizmet veren, serbest mimar olarak vize bürosuna proje sunan 

5. Şahıs’a ait Ofis
        İşveren mimar ( Şahıs ) 
        Tam zamanlı şahısa ait ofiste çalışan,ayrıca serbest mimar olarak vize bürosuna proje sunan 
        Yarı zamanlı şahısa ait ofiste çalışan, ayrıca serbest mimar olarak vize bürosuna proje sunan 
        Şahısa ait ofise hizmet veren, serbest mimar olarak vize bürosuna proje sunan 

6. Serbest çalışan Mimar
         Bağımsız mimar olarak çalışan, ayrıca vize bürosuna proje sunan 

7. Müteahhit ve İnşaat firmaları altında çalışan Mimar veya Direktör
        Tam zamanlı firmada çalışan ,ayrıca serbest mimar olarak vize bürosuna proje sunan 
        Yarı zamanlı firmada çalışan, ayrıca serbest mimar olarak vize bürosuna proje sunan 
        Sadece kayıtlı olup, ayrıca serbest mimar olarak vize bürosuna proje sunan 

8. Mimarlık mesleğini yapmayan ve başka alanlarda çalışan Mimar

Diğer Görüşler:
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