7.

Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Kurulu
(EKA-MBÇK)

7.1. Önsöz Olarak
Bu dönemin başlangıcında 46. Dönem Şube Genel Kurulunun ardından
TMMOB Mimarlar Odası’nın MBÇK’lar Yönetmeliği gereği olarak “Şube
Yönetim Kurulu’nun 25 Şubat 2020 Salı günü yapılan 46/02 sayılı toplantısında alınan 03 sıra no.lu karara göre; 21 Mart 2020 Cumartesi günü, saat
14.00’da, Şube’nin Karaköy Binası’nda yapılacaktır” duyurusu Mimarlara
Mektup, mimarist.org ve e-postalar üzerinden tüm üyelere açık olarak yapılmıştır. (Duyuru için bkz. 7.1.1.)
Ancak bu duyuruların hemen ardından gelen küresel Covid-19 salgını ve
bunun üzerine TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezinin tüm şubelere
yönelik uyarı duyuruları nedeniyle yüz yüze toplantıların üyelerin sağlığı
açısından sorun yaratacağı gerekçesiyle ikinci bir duyuru ile “Mimarlık,
Eğitim ve Kültür Araştırmaları (EKA) Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu
(MBÇK) Yeni Dönem Seçimli İlk Toplantısı” iptal edilmiştir.
Bunun üzerine şifahi görüşmelerle bir önceki dönemden çalışmalarına devam edilen, 45. Dönem Çalışma Raporu Bölüm 7’de de “hazırlıkları tamamlanmış” olarak yer alan programların, üyelerin “yüz yüze” katılımlarıyla uygulanabilmesi olanaklarının araştırılmasına başlanmıştır. (45. Dönem
Çalışma Raporu’na web sitesinden ulaşılabilir.)
7.1.1. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi EKA-MBÇK
Seçimli Toplantısına Davet Duyurusu
Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları (EKA)
Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (MBÇK) Yeni
Dönem Seçimli İlk Toplantısı, Tarih: 21 Mart 2020
Cumartesi, Saat: 14.00, Yer: Karaköy Binası
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi, Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları
(EKA) Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu’nun
(MBÇK) 2020-2022 dönemi “Seçimli İlk
Toplantısı”, Şube Yönetim Kurulu’nun 25 Şubat
2020 Salı günü yapılan 46/02 sayılı toplantısında alınan 03 sıra no.lu karara göre; 21 Mart 2020
Cumartesi günü, saat 14.00’da, Şube’nin Karaköy
Binası’nda yapılacaktır.

Toplantı Gündemi:
1- Açılış
2- 2018-2020 Dönemi Çalışma Raporu üzerine
görüşmeler
3- 2020-2022 Dönemi Çalışma Programı üzerine
öneriler ve görüşmeler
4- Şube Yönetim Kurulu’na önerilecek, 20202022 dönemi EKAMBÇK Yürütme Kurulu’nun
belirlenmesi
5- Yeni dönem için öneri ve dilekler.
6- Kapanış
Çalışmalara ilgi duyan, katılmak katkı vermek isteyen üyelerimiz için bilgi edinme kaynakları: 1)
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EKA-MBÇK 2018-2020 Dönemi Çalışma Raporu:
Bu dönem EKA-MBÇK YK üyesi olarak birlikte
çalıştığımız değerli Meslektaşımız Cihan Fikri
Kalay’ı kaybetmiş olmamızın hüznüyle...
Aşağıda yer alan web adresimizde 45. Dönem
Çalışma Raporu Bölüm 7’de (http://www.mimarist.org/include/uploads/2020/02/7-eka_mbck.
pdf) özet olarak aşağıdaki başlıklar altında yer
almaktadır:
7.1. Önsöz ve Çalışma Grupları Şeması, a)
Mesleki ve Örgütsel Araştırmalar Çalışma
Grubu, b) Mimarlık Eğitimi ve Meslek İçi Eğitim

Araştırmaları Çalışma Grubu, c) Mimarlıkta
Kuram ve Eleştiri Alanı Çalışma Grubu, d)
Mimarlık, Doğa ve Kültür Araştırmaları Çalışma
Grubu, e) Mekân Güvenliği Çalışma Grubu, f)
EKA WEB Yayın ve İletişim Çalışma Grubu.
2) Mimarlar Odası Mevzuatı “Mesleki ve Bilimsel
Çalışma Kurulları Yönetmeliği” için bkz. http://
www.mo.org.tr/index.cfm?sayfa=belge&sub=list&
bid=220&mid=220
3) Daha fazla bilgi için: EKA MBÇK YK Sekreterliği,
Tel: 0212 251 49 00 – Dahili: 138
(Mimarlara Mektup, Mart 2020, Sayı: 253)

7.2. “İçinde Bulunduğumuz Salgın Dönemi”nde...
7.2.1. TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkez’in yetki alanında yer alan, web
portalı MOP-Mimarlar Odası Bilgi İşlem Programı’na eklenmesi önerilen sınırlı bir “makro program” yazılımıyla (bkz. 7.2.1.1.); hem Mimarlar
Odası öğrenci üyelerinin hem de Oda üyelerinin, geçmişte “MSR-Mimari
Stajda Rotasyon Programı” uygulama prensiplerine dayanan ve “İçinde
Bulunduğumuz Salgın Dönemi”nde yüz yüze ve online karması bir sistemle birlikte çalışabilecekleri düşüncesi geliştirilerek; Şube YK kararıyla gerekli değişikliklerin yapılması talebi iletilmiştir.
Ancak, uzun süren uğraşlar sonucunda, “MOP-Mimarlar Odası Bilgi İşlem
Programı” ile “Mobil Üye Programı” arasındaki yaşanan uyum sorunlarının
devam etmesi nedeniyle bu talep karşılıksız kalmıştır.
Bunun üzerine 7.2.2.’de aktarılan “TMMOB-Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi Öğrenci Üye Grupları Arası; Mimarlık Eleştirisi Alanı
Ön-Kolokyumlu Fikir Projesi Yarışması” üzerine çalışmaya başlanmıştır.
7.2.1.1. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Yönetim
Kurulu’nun 17 Kasım 2020 Salı, 46/31 sayılı toplantısından...
Karar Önerisi:
(TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim
Kurulu’ndan MOP Programında ek düzenleme
programı için talep yazısı.)
Gerekçe:
Anayasal bir hak olan eğitimin hak sahipleri olarak,
şu an eğitimlerine devam eden mimarlık eğitiminin
öznesi tüm mimarlık öğrencilerimizin;

eğitim sürecinde bugüne kadar devam eden eşitsizliklere ek olarak “Covid-19 Salgını” nedeniyle de
mağduriyetleri kat kat artmış durumdadır.
Meslektaş Adaylarımızın bu mağduriyetlerini gidermek amacıyla; fiilen “Online Eğitime” geçmiş ya
da geçmekte oldukları önümüzdeki süreçte; kısıtlı
da olsa mevcut ya da olası imkanlardan(staj, seminer, teknik gezi, yarışma, kültür programları vb.)
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eşit olarak yaralanmalarını kolaylaştıracak; “daha
önce de denenmiş bir sistemin(*) online uygulama
koşullarına da uyum kolaylığını sağlamak için;
Mimarlar Odası’nın MOP Programı’na uyumlu
ve Öğrenci Üye Veri Tabanını kullanan bir ek
program yazılmasını talep etmekteyiz.
Yazılacak bu ek program; şubelerin hinterlandında bulunan okullardaki mimarlık öğrencilerinin “Farklı Okul ve Farklı Yıl/Sınıfta” okumakta olanlarını, otomatik gruplama yapan bir
program olacaktır.
Odaya öğrenci üye olmak için gereken koşulları yerine getiren ve üye kaydı alınan öğrenciye;
üyesi olduğu şube hinterlandındaki grup no ve
isim vb. iletişim bilgilerini vererek sıradaki Çalışma Grubuna kaydını da yapacaktır.
Kendi Çalışma Grubu’nu öğrenen mimarlık öğrencisi mezun oluncaya kadar aidiyetlerini de geliştirecekleri ve birlikte karar aldıkları çalışmalara (staj,
seminer, teknik gezi, yarışma, kültür programları
vb.) katılabileceklerdir...
Her yıl mezun olanların yerine gruplara yeni Öğrenci Üyeler kaydedilecek ve geçmiş dönemlerde
grup aidiyetini oluşturan kazandıkları deneyimli
öğrencilerden öğrendikleri ortak çalışma geleneklerini yeni gelenlere aktarabileceklerdir.
Grup hafızası, grup kimliği ve aidiyet duygusunun
yaratacağı dayanışma en fazla ihtiyaç duyulacak

arkadaşlığı ve dostluğu ortaya çıkaracaktır.
Pandemi koşullarının yarattığı olumsuzlukların
böylesi dayanışma ile aşılabileceği inancıyla; gereğini bilgilerinize sunarız...
Öğrenci Çalışmaları Tarihçesi:
Galata Grubu / 1993-1997 –Faks Çağı– (Winfaks
Programı)
MSR Grupları / 1998-2006 –Email Grupları Çağı–
(e-groups, Yahoogroups, Googlegroups)
Yeniden MSR Grupları / 2020-... –Online Eğitim
Çağı– (Cep telefonu ile Zoom Toplantıları)
Amaç:
Kurulması beklenen kolaylaştırıcı sistem:
MOP Oda programı içinde Öğrenci Üyeler veri
tabanını kullanabilecek bir (makro vbb) Program
ile Öğrenci Üye Kaydı alındığı anda otomatik
olarak öğrencinin bir MSR Grubuna eklenmesidir...
Öğrencinin üyesi olduğu grubu ile tanışmasını ve
mezun oluncaya kadar grup çalışmalarına devam
etmesini sağlamak, öğrenci üye temsilcilerinin
oluşturduğu ortak koordinasyonun görevleri arasında olacaktır.
Ek: Geçmiş dönem çalışmalarındaki
Grupları’ndan örnekler...

MSR

Kaynak bilgi: Mimari Stajda Rotasyon Programı
Arşivi: www.mimarist.org/msr.htm

7.2.2. Yine içinde bulunduğumuz 46. Dönemde (MİV-E) Mimarlık Vakfının
Mimarlık Enstitüsü YK ile yapılan ortak çalışmalar sırasında; geçmişte EKAMBÇK çalışmaları sırasında ortaya çıkan ürünlerin karmasından oluşan bir
çalışma (bkz.7.2.2.1.) “Mimarlık Vakfı’nın 25. Yılı Etkinlikleri” kapsamında
ortaya çıkarılmış ve “TMMOB-Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Öğrenci Üye Grupları Arası; Mimarlık Eleştirisi Alanı Ön-Kolokyumlu Fikir
Projesi Yarışması” olarak biçimlendirilmiştir.
İçeriğinde “birçok ilk”i barındıran bu “Ön Kolokyumlu” yarışma, bu kez
“TMMOB-Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi” hinterlandında yer
alan 48 ayrı okulun mimarlık bölümündeki 16 bin öğrenciden; Şubeye
“Öğrenci Üyelik kaydını yaptırmış olan mimarlık öğrencilerinin gruplar halinde katılabilecekleri” ve gruplarına da danışman olarak TMMOB Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent Şube Üyesi Mimarları alabilecekleri ortak alan
çalışmasıdır...
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TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu ve
MİV-Mimarlık Vakfı Yönetim Kurulu’nun “TMMOB-Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi Öğrenci Üye Grupları Arası; Mimarlık Eleştirisi Alanı ÖnKolokyumlu Fikir Projesi Yarışması” için Ortak Çalışma Grubuna önerdikleri
isimler: Alper Ünlü, İsmail Doğanyılmaz, A.Sinan Timoçin, Metin Karadağ...
7.2.2.1. (Taslak: 14 Aralık 2021 Salı güncellemesi...)
MİV-Mimarlık Vakfı’nın Kuruluşunun 25. Yılı
Etkinlikleri Kapsamında TMMOB Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve (MİV-E)
Mimarlık Enstitüsü Ortak Çalışması:
TMMOB-Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi Öğrenci Üye Grupları Arası Mimarlık
Eleştirisi Alanı Ön Kolokyumlu Fikir Projesi
Yarışması
Bu yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi hinterlandında yer alan okulların mimarlık bölümünde okuyan TMMOB Mimarlar
Odası öğrenci üyeleri gruplar halinde katılabilirler.
İlk Kez Bu Yarışmaya Özgü Olarak Uygulanacak
Kurallar:
- İlk kez bu yarışmada, “Farklı Okul ve Farklı
Sınıf/Yılda” okuyan TMMOB Mimarlar Odası
Öğrenci Üyeleri, bir arada yarışabileceklerdir.
- İlk kez bu yarışmada, TMMOB Mimarlar Odası
Öğrenci Üyeleri Gruplararası Mimarlık Eleştirisi
yarışmasına katılabileceklerdir.
- İlk bu Yarışmada TMMOB Mimarlar Odası
Öğrenci Üyeleri’nden oluşacak Gruplararası’nda
Ön-Kolokyum uygulaması yapılacaktır.
- İlk kez bu yarışmada, TMMOB Mimarlar Odası
Öğrenci Üyeleri, üye oldukları grupla mezun
oluncaya kadar Yaz (Ödül töreni: Mimar Sinan
Haftası’nda) ve Güz (Ödül töreni: Dünya Mimarlık
Günü Haftasında) Dönemleri’nde yapılacak bütün yarışmalara -aynı grup arkadaşları ile birliktekatılabileceklerdir.
- İlk kez bu yarışmada, diğer disiplinlerden (Şehir
ve Bölge Planlama, İnşaat Mühendisliği, vb.) öğrenci arkadaşları ile birlikte Grup çalışması yapabileceklerdir.
- İlk kez bu yarışmada, Mimarlar Odası Üyesi
Mimarlar ve diğer disiplinlerden -Oda üyesidanışmanlarla birlikte katılabileceklerdir.
Amaç:
- Bu yarışmanın “Ön-Kolokyumu”nda “Mimarlığı
Konuşmak Eylemliliği”ne süreklilik kazandırıla-

rak “Mimarlık Eleştirisi’nin Kültürel Birikimi”ne
katkı sağlanabileceği;
- böylece her fırsatta eksikliği/yetersizliği dile getirilen “Mimarlık Eleştiri Alanı”na; öncelikle “yüz
yüze tartışmalarla süreklilik kazandırılması ve
yaygınlaştırılması” için ilk adımın atılması;
- yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası, “Mimarlık
Öğrenci Üyeleri”nin, “Meslek Etiği İlkeleri”ne uygun ve bu konuya özel bir eleştirel duyarlılıkla hazırlanmış olarak katılmaları;
- kendilerinin olduğu gibi başkalarının emeğine
karşı da “Eleştirel Empatiyle” hazırlanmaları ve
böylelikle “Mimarlık Eleştiri Alanı”na nitelikli katkıda bulunmaları;
- bunun için de üzerinde birlikte tartışarak karar alıp
hazırlayacakları bu kapsamlı konudaki ortak çalışmalarını, kendilerine özgü bir biçimde çizim, yazı, resim, grafik vb. tasarım unsurlarından oluşan görsel
sunumlarının yer alacağı tek bir (*) pafta üzerinde ve
estetik bir zekâyla yansıtmaları amaçlanmıştır.
Gerekçe:
Mimar, insanlara insani ilişkilerinde mutluluklarını
yaşamalarına engel olmadan, onları korumak ve
gelişmelerine yardım etmek amacıyla, yapılması
gereken mekanları; sosyal, kültürel, doğal, teknik,
bilimsel eğitim ve deneyimlerinde edindikleri birikimlerle geliştirdikleri yorumbilim yeteneklerini; her
türlü fikri tasarım ve uygulama eylemlerinde kullanarak ortaya bir eser koyabilen bir meslek insanıdır.
Yaşamda bazen bu ideal tanım sınırlarının olumsuz yönde aşıldığı durumlar da söz konusu olabilir.
Örneğin, bir eser üretimi sırasında karşılıklı olarak
uyulması gereken mesleki kural ve yasalar dışına
çıkıldığında bir takım sorunlarla karşılaşmamak
olanaksızdır.
Örneğin; İmar Hakkı’nı ayrıcalıklı olarak ihlal
ederek Evrensel Eşitlik Hakkı’na ve Eşit Rekabet
Kuralları’na aykırı davranmak; yine aynı kapsamda Asgari Ücret uygulamasına aykırı olarak Fiyat
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Kırmak; Daha kötüsü İmzacılık yapmak; İzinsiz
“taklit, kopya” yoluyla Fikri Tasarım hırsızlığı da denilen intihal yapmak; Kamu Yararı’na aykırı olarak
ÇED ilkelerini ihlal etmek ya da Serbest Çalışan
Mimarla/Ücretli Çalışan Mimar arasında; Mimarlaİşveren(Mal Sahibi ya da Müteahhit) arasında yapılmış yazılı ya da sözlü anlaşma ve sözleşmelere
aykırı davranmak; Akademisyen Mimarla/Yönetici
Akademisyen Mimar arasında ve/ya Akademisyen
Mimarla/Mimarlık Öğrencisi arasında yaşanan
Etik olmayan davranışlarda bulunmak; Bulunduğu
resmi görevde eş, dost, akraba, tanıdık, yakın kayırmacılığı (Nepotizm’e ) ya da başka türden gayrimeşru çıkarlara yol açarak haksız kazanç elde
etmek vb. sorunlar gibi...
Böylesi durumlarda karşılıklı bireysel hakları ve tüm
toplumun ortak değerlerinden oluşan Kamu Yararı’nı
korumak amacıyla “Mesleki Hukuk”un aynı zamanda özünü oluşturan birikim yani “Mesleki Etik”,
zorunlu bir ihtiyaç olarak ortaya çıkar.
Genel olarak “Etik” özel olarak da “Mesleki Etik”
için kısaca: “Bir meslek alanında yaşanan sorunların çözümü sırasında edinilen deneyimlerden süzülerek, nitelikli usullerle düzenlenmiş
nitelikli ahlak kuralları bütünü...” denilebilir.
İşte “Kamu Yararı” ya da “Üstün Kamu Yararı”
adıyla bilinen ve toplumun bütününün karşılıklı tüm
haklarını gözeterek koruyan “Ortak Toplumsal
Hafıza” yani “Hukuk” da aynı “Etik Birikim”in
eseridir.
Yarışma Sürekliliği:
Mimarlık Öğrencilerinin bu yarışmaya katılabilmeleri için ilk şart, “TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci
Üye kaydını yaptırmış olmalarıdır.
Yarışma YAZ (Ödül töreni: “Mimar Sinan
Haftası”nda) ve GÜZ (Ödül töreni: “Dünya
Mimarlık Günü Haftası”nda) dönemi olmak üzere
yılda iki (2) kez gerçekleştirilir.
TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üye Grupları ilk/
bir/kez oluşturulduktan sonra yapılacak tüm yarışmalara AYNI grupları ile katılabilirler.
Grup Danışmanları:
Her grup her yarışmaya en fazla 3 Mimar (ya da
başka disiplinden) Danışmanla çalışabilirler.
Yarışma Sergisine Katılım:
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi’nin düzenlediği bu yarışmaya “Mimarlar
Odası Öğrenci Üyeleri” hazırlayacakları çalışmalarını “tartışarak üretebilmeleri” amacıyla;

Mimarlık Bölümleri’nin farklı yıl/sınıflarında ve/ya
da “farklı okulların” Mimarlık Bölümleri’nin farklı
yıl/sınıflarında okuyan yine Mimarlar Odası Öğrenci
Üyesi arkadaşları ile birlikte en az 4 (dört)’er kişilik
“Ortak Çalışma/Tartışma Grupları” oluşturarak
katılabilirler.
Ve çalışma grupları, rumuzlu A4 zarf içindeki künyede isimlerine de yer verebilecekleri istedikleri
danışman/lar ile birlikte çalışabilirler.
Kolokyuma Katılım:
(1) Sergide yer alan çalışmaların üzerinde tartışmaların yapılacağı Kolokyuma; Mimarlar Odası’nın
tüm üyeleri (**) katılabilirler.
(2) Kolokyumda tartışmaların; doğrudan sergide
rumuzlu olarak yer alan çalışmalara üzerine yoğunlaşarak yapılması istenmektedir.
(3) Ayrıca söz konusu “bu yarışmanın kendisi de”
aynı “Eleştirel Duyarlılık ve Empati” sınırları içindeki tüm eleştirilere açık olarak kayda alınacaktır...
(*) Sunum Paftası:
-TMMOB Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Sergisi Ödülleri için
kullanılan PAFTA ölçüleri, aynen kullanılacaktır.
-Teslim sırasında sunum paftasında isim vb hiçbir işaret yer almayacak yalnızca 7(yedi) rakamdan oluşacak bir rumuz;
- Üzerinde aynı rumuzun yazdığı kapalı bir A4 zarfta da yarışmacıların kimlik (ad, soyad, okul, yıl) bilgileri ve “TUMEKS
Yarışma Koşulluğu”nu okuyup onayladıklarını belirten bir yazı
yer alacaktır.
Katılım Koşullarının Tam Olarak Yerine Getirilmesi İçin:
-Yarışma Grupları, birlikte hazırlayarak tamamladıkları bir adet
yarışma patfasını “rumuzlu” olarak teslim ettikten sonra;
-Yarışmaya katılan diğer tüm grupların sunum paftalarını ayrı
ayrı inceleyerek “Olumlu” ve “Olumsuz” olarak değerlendirdikleri
eleştiri raporlarını yine ayrı ayrı olarak “bu kez farklı bir rumuz”
ile Yarışma Raportörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
(**) (Kolokyum sırasında oturumun yöneticileri/Jüri; henüz
Mimarlar Odası üyesi (mimar ya da öğrenci) olmayan ama katkıda bulunmak isteyenlerin soru ya da görüş özetlerini yazılı
olarak iletmelerini isteyebilir ve bu yazılı notları uygun gördükleri
biçimde Kolokyuma sunulabilirler. Ya da Jüri uygun gördükleri
durumda doğrudan söz de verebilirler...)

Seçici Kurul / Jüri Danışman Üyeleri: ...
Seçici Kurul / Jüri Asıl Üyeleri: ...
Seçici Kurul / Jüri Yedek Üyeleri: ...
Seçici Kurul / Jüri Raportörleri: ...
Ödüller: 3 Özel Ödül ve Eşdeğer Ödüller / Gerekli
gördüğünde Jüri’nin önerisi ile ödül dağıtımı yeniden düzenlenebilir.
Yarışma Takvimi:
Sonuçların İlanı ve Ödül Töreni:
Sergi Yeri: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi Karaköy Binası/Kemankeş
Caddesi No:31 /Karaköy/Beyoğlu/İstanbul
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7.2.3. 46. Dönemde (MİV-E) Mimarlık Vakfı’nın Mimarlık Enstitüsü YK ile yapılan
ortak çalışmalar sırasında; “Mimarlık Vakfı’nın 25. Yılı Etkinlikleri” kapsamında ortaya çıkarılmış olan “TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi Öğrenci Üye Grupları Arası; Mimarlık Eleştirisi Alanı Ön-Kolokyumlu
Fikir Projesi Yarışması”na; “TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi” Hinterlandında yer alan 48 ayrı okulun mimarlık bölümündeki 16
bin öğrenciden; Şube’ye “Öğrenci Üyelik kaydını yaptırmış olan mimarlık
öğrencilerinin gruplar halinde katılabilecekleri” ve bunun için de 48 ayrı
Mimarlık Fakültesi Dekanlıkları’nın ve Mimarlık Bölüm Başkanlıkları’nın
da bu çalışmaya katkı ve destek sağlamaları için bir davet yazısının (bkz.
7.2.3.1);
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı ve MİVMimarlık Vakfı Başkanı’nın ortak imza ile gönderilmesi uygun görülmüş ve
bir taslak mektup hazırlanmıştır…
7.2.3.1. (Taslak)
İstanbul’daki 48 ayrı Mimarlık Fakültesi Dekanlıkları ve Mimarlık Bölüm
Başkanlıkları’na gönderilecek mektup ve ekleri…
Tarih
Konu

: .../01/2022
:…

kurumsal değişim ve araçlarını yine birlikte oluşturup geliştirmemize katkı sağlamış ve hala da
sağlamaya devam etmektedir.

İyi günler ve merhabalar
Sayın ..... ....... / .......... Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Dekanı
Sayın ..... ....... / .......... Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı

Bir hatırlatma olarak, 26-27 Kasım 2021 tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz son kurultay (MEK-XI)
ile ilgili bir değerlendirme yazısını1 ekte bilgilerinize sunuyoruz.

Değerli Hocalarımız,
Mimarlık Vakfı (MİV)’in içinde bulunduğumuz
2022 yılının 25. kuruluş yılı olması dolayısıyla
düzenleyeceğimiz bir dizi etkinliklerden, hazırlıklarını tamamladığımız birini; sizlerin de katkı ve
desteğiyle birlikte ve kurumsal kurucu üyelerimizden TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi ile ortak olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Bildiğiniz gibi 1999 Marmara Depremi’nin yol açtığı ekonomik ve sosyal felaketinin hemen ardından Mimarlar Odamızın üniversitelerimizle birlikte
gerçekleştirdiği Mimarlık ve Eğitim Kurultayları;
“Mimarlık” ve “Eğitim” süreçlerinin yaşanan gerçeklerini önümüze şeffaf biçimde sererek; gerekli

Bugün ise başka bir küresel felaketin, Covid-19
Pandemisi’nin birbiri ardısıra gelen varyantlarının
içinde hep birlikte zorlu yaşam mücadelemizi sürdürürken; asli görevlerimizi eksiksiz yerine getirme çabasını hep birlikte ve dayanışma içerisinde
sürdürmeye de çalışmaktayız.
Üniversite yönetimleri, akademisyenler ve öğrenciler; daha önce görülmemiş bu zorlu bir sürecin
içinde takdire şayan bir uyum ve dayanışma ile
eğitimlerini sürdürmeye çalıştıklarını yakından izleyerek görmekteyiz.
Bu zorlu günlerde düzenleyeceğimiz Mimarlık
Vakfı’nın 25. kuruluş yılı etkinliğinin sizlere paylaşmakta olduğumuz bu bölümünü; özellikle bu
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süreçte zorlu bir mücadele veren Öğrencilerimize
bir katkı ve destek sağlamak amacıyla hazırladığımızı bilmenizi isteriz.

deneyimlerini; geçmişte Staj Komisyonlarınız’ın
da yakından izleyebildiği biçimde CV Gazetesi/
CV Bülteni3 olarak da yayınlayabilmişlerdir.

Gerek Mimarlık Vakfı olarak yıllardır sınırlı olanaklarımızla ihtiyacı olan Mimarlık Öğrencileri
için sağlamaya çalıştığımız “Eğitim Bursu” olsun;
gerekse de TMMOB Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi olarak uzun yıllardır öğrencilere staj, teknik gezi ve benzeri ortak mesleki etkinlikler olsun; yapılan çalışmalarda asıl amacın
“Eğitimde Anayasal Eşitlik Hakkını” sağlamaya ve
korumaya yönelik olduğunu belirtmek isteriz.

İçinde bulunduğumuz Covid-19 Küresel Salgın’ın
yol açtığı zorlu koşullarda “Yüz yüze” ve “Uzaktan”
olmak üzere ikili yöntem ile sürdürmeye çalıştığınız eğitim programınıza destek olmak amacıyla
hazırladığımız bu yeni çalışma4 ise; güz ve yaz
dönemlerinde yılda iki kez yapılacak “yarışma” ile
başlamak üzere; yine “farklı okul ve farklı sınıf/
yıllardan” öğrencilerin bir araya getirilip kesintisiz
dayanışma ve destek grupları oluşturmasını hedeflemekteyiz.

Ayrıca şu an devam eden “Askıda Kitap” ve
“Hediye Kitap” kampanyamızla Mimarlar Odası
“Öğrenci Üyelerimiz”in2 ücretsiz olarak yararlandığının bilgisini sevinçle verebiliriz.
Mimarlık ve Eğitim Kurultayları sürecindeki inceleme ve raporlarda da yer aldığı gibi bugün sadece TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi’nin doğrudan kurumsal sorumluluk ve ilgi
alanındaki bölgede 48 Mimarlık Bölümü’nde 16
Bin Mimarlık Öğrencisi fiilen eğitim görmektedirler.
Bildiğiniz gibi bu sayı ile staj olanakları sunabilen
akredite mimari büro ve şantiye sayısı arasında
uçurumlar bulunmaktadır. Mevcut olanakları belli
bir düzen ve rotasyon ile mimarlık öğrencilerinin
staj ihtiyaçlarının olabildiğince verimli kullanılması için bir düzen gerektirdiği kaçınılmazdır.
Büro ve şantiye stajı, teknik gezi ve benzeri ortak
mesleki etkinlikler gibi ihtiyaçların karşılanması
için TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi tarafından 1993-1997 yılları arasında
“farklı okul ve farklı sınıf/yıllarda” okuyan öğrencilerle birlikte oluşturulan Galata Grubu; 1998-2006
yılları arasında da yine “farklı okul ve farklı sınıf/
yıllarda” okuyan öğrencilerle birlikte oluşturulan
MSR(Mimari Stajda Rotasyon) Grupları Programı;
ve daha sonrasında da günümüze kadar sürdürülen “Kent Düşleri Atölyesi” çalışmaları aynı amaç
çerçevesinde geliştirilen modeller olmuşlardır.
Gerek Galata Grubu, gerekse de MSR Programı
sürecine katılan öğrenciler, kendi aralarında oluşan dayanışma ile en iyi staj yerlerini arkadaşlarına sunmalarıyla bu konuda doğal akreditasyonlu
büro ve şantiye staj yerlerini belirledikleri görülmüştür.
Bu süreçlerde öğrencilerin okullarında sizlerden
aldıkları eğitimlerin dışında, tadımlık bile olsa içinde yer aldıkları Meslek Pratiği alanına dair kişisel

Sonuç olarak içinden geçmekte olduğumuz
Küresel Salgın sürecinde öğrendiğimiz kavramlardan biri olan ve aynı zamanda çaresizliği de
ifade eden “Sürü Bağışıklığı”na benzer bir biçimde Mimarlık Öğrencilerini daha fazla “Stajda Sürü
Bağışıklığı”na maruz bırakmamak için;
“Mimarlık ve Eğitim Kurultayları”nda olduğu gibi
kurumlararası dayanışmayı geliştirmek için tüm
mimarlık bölümü öğrencilerini “TMMOB Mimarlar
Odası Öğrenci Üye Yönetmeliği”ne5 göre üye olmalarını ve hazırladığımız yarışmaya katılmak
için gruplara şimdiden kayıt olmaya yönlendirmenizi beklemekteyiz...
Katılım, katkı ve destekleriniz için şimdiden teşekkür eder; sağlıklı ve başarılı bir eğitim süreci
gerçekleştirmenizi dileriz.
Bülend Ceylan, Mimarlık Vakfı Başkanı (MİV)
Esin Köymen, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı
1. “Kurultay Sonrası Gündeminden Notlar”, Bülend Tuna:
https://www.mimarist.org/kurultay-sonrasi-gundeminden-notlar-bulend-tuna
2. Askıda kitap’ ve ‘Hediye kitap’ kampanyası başladı:
http://www.mimarist.org/askida-kitap-ve-hediye-kitapkampanyasi-basliyor-2/

TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi
DUYURUSU:
İçinde bulunduğumuz, “Covid-19 Salgını”nın yol
açtığı bu zor günlerde üyelerimiz arasındaki dayanışma ve direnci artırmak amacıyla;
“ASKIDA KİTAP” ve “HEDİYE KİTAP”
KAMPANYASINI BAŞLATTIK…
*
Değerli Üyelerimiz ve Öğrenci Üyelerimiz sizi,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
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Şubesi’nin
Karaköy
Kemankeş
Caddesi
No:31’deki binasının giriş katında; Oda Yayınları
ve diğer yayınevlerinin kitaplarından oluşan;
“ASKIDA KİTAP” standı karşılayacak…
“ASKIDA KİTAP” uygulamasından;
“Mimarlar Odası Üyeleri” ve üniversitelerin Mimarlık Bölümü’nde okuyan ve Mimarlar
Odası’na üyelik kaydını yaptırmış “Öğrenci
Üyeler” doğrudan yararlanabilirler…
Sizler de sevdiklerinize istediğiniz HEDİYE
KİTAP setlerini doğrudan gönderebileceğiniz gibi;
ASKIDA KİTAP kampanyasına da bağış yapabilirsiniz…

İletişim için: Tel: 0212 251 49 00 Dahili: 111-112
E-posta: mimarist@mimarist.org
3. Mimari Stajda Rotasyon Programı Arşivi: https://www.
mimarist.org/msr.htm
Staj konusunda her bir okul yalnızca kendi öğrencilerinin
sorunları ile uğraşmaktayken; “varsayım olarak bile olsa”
Mimarlar Odası, bütün okulların mimarlık öğrencilerinin sorunları ile sürekli uğraşmak zorundadır.
4. “MİV-Mimarlık Vakfı’nın Kuruluşunun 25. Yılı Etkinlikleri
Kapsamında TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi ve (MİV-E) Mimarlık Enstitüsü Ortak Çalışması:
TMMOB-Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Öğrenci
Üye Grupları Arası; Mimarlık Eleştirisi Alanı Ön Kolokyumlu
Fikir Projesi Yarışması (bkz. 7.2.2.1.)
5. Mimarlar Odası Öğrenci Üye Kayıt Koşulları: https://
www.mimarist.org/ogrenci-uyelik/
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