7. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKAMBÇK)
Bu dönemde de önceki dönemlerde olduğu gibi “çalışma grupları” ile işbölümü içinde
belirlenmiş alanlarda çalışmak ilkesel olarak benimsenmiş ve yapılan toplantılarda alınan
karar ve notlarla da bu yolda bir çalışma program taslağı kısmen oluşturulmuştur.
Ayrıca bu uygulama süreci içerisinde 31 Mayıs 2016 sabahı, içinde EKA MBÇK YK
Sekreterliği ofisinin de yer aldığı Yıldız Sarayı Dış Karakol binasının zorla tahliyesi sırasında
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin malzeme ve belgelerinin tahribatı EKAMBÇK arşivini de etkilemiş ve arşivin bir bölümünün kaybedilmesine yol açmıştır. Ancak
önemli kısmı önceden merkez binasındaki kütüphaneye aktarılmış olduğu için büyük kayıp
önlenebilmiştir.
Bu dönem çalışma gruplarından şu ana kadar aktif olarak çalışabilen Mimarlıkta Kuram ve
Eleştiri Alanı Çalışma Grubu, ele aldığı iki konudan biri olan “Başarılı Olanı Ödüllendirme
Yarışması” çalışmasının uygulamasını ileri bir tarihe ertelemiştir.
Diğer yarışma konusu olan “TUMEKS Yarışması” ise getirilen önemli eleştiri ve değişiklik
önerilerinin yerine getirilerek yeniden düzenlenmesini beklemektedir.
Ulusal ve uluslararası süreçlerin etkisi altındaki kalkınma ajansları ve bölge kalkınma
ajansları ile ilgili girişim ve hazırlıklar ise devam etmektedir.
Daha önceki dönemlerde olduğu gibi çalışmaları devam eden mevcut Çalışma Program
Taslağı, Mimarlar Odası’nın MBÇK’lar Yönetmeliği’ne uygun olarak bir sonraki seçimli
EKA MBÇK Toplantısı’na tamamlanmış olarak sunulacaktır.
7.1. Çalışma Grupları Hazırlık Süreci
a) Mesleki ve Örgütsel Araştırmalar Çalışma Grubu: Geçen dönem “Mimarlık Semineri
2015” çalışması yapılmış ve sonuç olarak kitabı yayımlanmıştır (Bkz. 11.2.1). Bu çalışmanın
kalıcı ürünlerle gündemdeki yerinin pekiştirilmesi için ortak okuma toplantıları ile
güncellenen “paylaşılabilir/sürdürülebilir” hale getirilmesi ve kendi kabuğu içinde kalan bu ve
benzeri çalışmalar olmaktan çıkarılması için “programlı ve kolay ulaşılabilir” somut
çalışmalar haline getirilmesi gerekmektedir. Bu durum daha önce yapılmış çalışmalar için de

geçerlidir. Bu konuda EKA MBÇK çalışmaları sırasında üretilmiş olan broşür/kitapçıkların
bir sonraki toplantıda gözden geçirilerek güncel değerlendirmeler içinde kullanılması
gerekmektedir.
b) Mimarlık Eğitimi ve Meslek İçi Eğitim Araştırmaları Çalışma Grubu: Geçen dönem
yapılan toplantılarla konu ancak bir noktaya kadar getirilmiş, bir panel yapılmış, ancak daha
ileriye taşınarak somut yapılanmaya dönüştürülememiştir. Oysa düzenlemekte olduğumuz
Mimarlık ve Eğitim Kurultayının ne mimarlık eğitimi camiası ne de profesyonel mimarlık
camiası için doyurucu bir algısı mevcut değildir. Bu nedenle kurultayın bünyesinde “EleştiriÖzeleştiri Atölyesi” olarak somutlanabilecek bir çalışma ile her iki kesimin canlı katılımı
sağlanmalıdır. Ayrıca şube bünyesinde genel kurul sürecinde oluşan mimar çalışanların
(ücretli, serbest, akademik, kamu) kendi sorunlarını da olgunlaştırıp somutlaştırarak kurultay
sürecine taşımaları “katılım konusundaki” ihtiyaçların doğrudan “Eleştiri-Özeleştiri Atölyesi”
ya da onunla ilişkili bir kurultay atölyesinde giderilmesi gerekmektedir. Bu konuda GATT ve
GATS koşulları arasına sıkıştırılmış olan “Bologna Süreci”nin tektipleştirici esaretine karşı
hem profesyonel alanın (kentsel dönüşüm yağmasına özenen ve katılan profesyonel ve
akademik katılıma karşı), hem de akademik alanın birbiriyle dirsek teması halinde beklenen
alternatif görüş ve söylemleri “manifester bir sürece aktarabilmek” olanaklı hale gelebilir.
c) Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri Alanı Çalışma Grubu: Bu grup çalışması, geçtiğimiz
dönemde Mimarlık Vakfı’nın Mimarlık Enstitüsü ile ortak çalışma alanında kalarak
geliştirilen TUMEKS (Türkiye Ulusal/Uluslararası Mimarlık Eleştirileri Kolokyum Sergileri)
ile somutlanmıştır. Bu çalışmanın hem mimarlar hem de mimarlık öğrencilerini bir araya
getirerek ortak bir süreçte bütünleştirmesi öteden bu yana beklentimiz olan bir çalışmaya
olanak sağlayacak kapsama sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu dönem yarışmalar yönetmeliğine
uygun bir şartname haline getirilerek hemen uygulamaya geçilmesi olanaklı görülmektedir.
Bu dönem, çalışma programına ek olarak önerilen, bundan 30 yıl önce Bakırköy BKBT’in ilk
kurulduğu dönemde uygulaması yapılan bir çalışma olan Taslak -1993 “Başarılı Olanı,
Sürekli Ödüllendirme Uygulaması -1987” çalışmasının bir yönetmeliğinin oluşturularak yine
Bakırköy BKBT’de “pilot çalışma” olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
d) Mimarlık, Doğa ve Kültür Araştırmaları Çalışma Grubu: Bu çalışma ile ilgili olarak geçen
dönem yapılan çalışmalarla somut bir çalışma programı oluşturulamamıştır. Bu dönem
çalışma grubundaki arkadaşlara düşünce ve görüşlerini somutlamaları için davet edilerek

konu alanının kaderi için karar üretmeleri ve diğer çalışma grupları ile paralel çalışma yapıp
yapmayacakları sorulacaktır.
e) Mekân Güvenliği Çalışma Grubu: Bu çalışma grubu da toplantılar yapmış ve bir iç panel
ile de etkinlik gerçekleştirmiştir. Verdikleri emeğin boşlukta asılı kalmaması için grubun
çalışma alanı ile ilgili kaderi konusunda karar vermesi istenecektir.
f) EKA WEB Yayın ve İletişim Çalışma Grubu: Bu çalışma grubu neredeyse hiç bir araya
gelememesine karşın, bu dönem Şube YK’nın da bu konuda bir çalışma grubu oluşturması
üzerine, birlikte çalışıp çalışmayacakları konusunda bir sorgulama ve değerlendirme
yapılmasının gerekliliği dile getirilmiştir.

