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"Modern olan herşey güzel olmayabilir; ancak 
günümüzde duyularımız bize, gerçekten güzel olanın 
sadece modern olabileceğini söyler." 
Otto Wagner, 1902 
 
 
 
 

 u  ıl 6 sı    enlenen “Mimarlıkta Eleştirel Okumalar – Metin Yarışması”, ‘mo ern’ ile ‘g  el’ arasın aki 
ilişki e o aklanı or  Mo ern olan herşe  g  el mi ir? G  el olanın sa ece mo ern olabileceğini 
savunmanın/sorgulamanın kavramsal çerçevesi nasıl kurulabilir? Yarışma, ana motto' an  ola çıkan 
ben er soruları, mimarlığı merke e alarak  anıtlama ı amaçlı or ve  aman/mekân, gerçek/temsil, 
 eni/eski,  ıkım/koruma, unutma/anımsama, g n elik/ebe i, geçici/kalıcı,  erleşik/göçebe, 
egemen/a ınlık, sahici/sahte gibi ikiliklerle konu u farklı   ş nce eksenlerin e tartışan  a ılara ulaşma ı 
hedefliyor. Konunun kuramsal açılımları, mimari mo erni mi bu  ön e ir eleme e elverişli  isipliner 
çerçevelerle (sanat ve estetik kuramları, k lt rel çalışmalar, tarih ve toplumsal kuram, göstergebilim, 
mimarlık tarihi ve eleştirisi) kurulan ilişki e bağlı olarak, katılımcılara bırakılı or  

 

1  AMA                                                                                                                                   

                      tarafın an    enlenen                                              nın 
amacı  mimarlık öğrencilerini, ilgili literat r  i le erek ken i ö g n gör şlerini  a ılı olarak anlatma a 
ö en irmek ve bu  oğrultu aki çalışmaları ö  llen irmek r  Eleş rel okuma,  erleşik bir k lt r n 
oluşması ka ar, mimarlık   ş ncesi ve u gulamasının  ö g rleş rici  bir nitelik ka anabilmesinin  e 
önkoşulu ur   u  ön e, mimarlığın   ş nsel alt apısı ve varsa ımları, eleş rel okuma  olu la  eni en ve 
ısrarla tar şma a açılmalı ır. 
 
Yarışma, konunun içeriği gö  ön ne alınarak, mimarlık kuramı la ilişkilenebilen t m  isiplinler en 
öğrencilerin ka lımına açılmış r  Ö  llen irilen ve  a ına  eğer bulunan  a ılar bir kitapta  erlenerek 
 a ınlanacaktır  
 
 



2  KOŞULLAR                                                                                                                           

a) Yarışma a, T rki e ve  urt  ışın a eği m veren  niversitelerin lisans ve yüksek lisans 
öğrencileri le,  arışma ilan tarihin en sonra me un olanlar katılabilir  

b) Ya ı  ili T rkçe ir  Yarışma a ka lan  a ılar  aha önce  a ımlanmamış olmalı ır.  

c)  er öğrenci  arışma a tek me nle ka labilir.  

d)  ir en fa la  a ar ortak bir me nle  arışma a ka labilir.  

e) Ö  llen irilen ve  a ınlanma a  eğer bulunan çalışmaların  a ın hakkı 1927 Mimarlar 
De     ’ne aittir.  

f) Teslim e ilen  a ıların tamamı, sonuçların ilanın an sonra, Derneğin  www.md1927.org.tr a resli 
 eb sitesin e ilgi  u anların okumasına sunulup açık bir tar şma ortamı  ara lacak r.  

g) Dernek  öne min e görevlilerin, Değerlen irme Kurulu   eleri ve  arışma ile ilgili görevleri 
bulunanların birinci  erece  akınları  arışma a ka lama lar.  

 

   YAZIM ŞEKLİ                                                                                                                        

Yarışma a gön erilecek  a ılar 1000–1500 kelime aralığın a olmalı, bilgisa ar ortamın a ha ırlanmalı ır  
Dipnotlar ve ka nakça bu sınırın  ışın a ır  Ya ılara, gerek  u ulursa, en fa la 5 a et olmak   ere görsel 
malzeme eklenebilir. 

Ya ılar a, TMMO  Mimarlar O ası’nın  a ınlamakta ol uğu Mimarlık Dergisi’nin a f verme kurallarına 
u ulması beklenilmekte ir   u a f verme şeklinin  eta larına şu bağlan  an ulaşılabilir:  

http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=kosul  

 

4   AŞVURU ŞEKLİ                                                                          

Katılımcılar başvurularını info@md1927.org.tr adresine e-posta  olu la  apacaklar ır  Gön erilecek olan 
e-postanın konu böl m ne                                6   a ılacak ve iletinin ekin e asağı akiler 
bulunacaktır  

a) Yarışma metni ( or  formatın a, görseller  ahil 5 M 'ı geçme ecek b   kl kte) 

b)  aşvuru Formu (eksiksi   ol urulmuş, im alanmış) 

c) Ona lı Ögrenci  elgesi ( arışma ilan tarihin en sonra me un olanlar için Me uni et  elgesi) 

Kimlik bilgileri raportör tara n an  os alanarak saklanacak, me nler Değerlen irme Kurulu   elerine, 
 a arının kimliği kapa lmış olarak  ağı lacak r.  

 

5  YARIŞMA TAKVİMİ                                                                       

Yarışmanın ilanı     : 15 Eylül 2015 Salı 

Son soru sorma tarihi    : 10 Ekim 2015 Cumartesi 

Teslim tarihi ve saati     : 30 Ara     0 5  arşamba, saat 24 00 

Yarışma sonuçlarının açıklanması  :  6 Ş b    0 6 Salı 

 

 

 

 

 

http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=kosul
http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=kosul


6  DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ                                                        

 

Aydan Balamir – ODTÜ Mimarlık Fak ltesi 

Aykut Köksal – MSGSÜ Mimarlık Fak ltesi 

Lale Özgenel – ODTÜ Mimarlık Fak ltesi 

     Ay  o    – 1927 Mimarlar Derneği  

U    Ş     –  aşkent Üniversitesi G  el Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak ltesi 

Neris Parlak (yedek üye) – ODTÜ Mimarlık Fak ltesi 

Dernek Yöne m Kurulu, çalışmaları   r tmesi için bir raportör görevlen irecek r. 

 

7  ÖDÜLLER                                                                                 

 

Yarışmanın toplam ö  l  olan 4.000 (dörtbin) TL, başarılı bulunan ka lımcılara, Değerlen irme 
Kurulunun uygun göreceği tutarlar a  ağı lacak r.  

 

   YARIŞMADAN  IKARILMA                                                                     

Aşağı a belir len hususlara u ma an çalışmalar,   ri kararı ile tutanağa geçirilmek koşulu la  arışma an 
çıkartılır   

a) İçin e metnin sahibini tanıtan işaret bulunan  a ılar,  

b) Şartname e u ulması  orunlu ol uğu belir len koşullara u ma an  a ılar,  

c) Daha önce  a ınlanmış  a ılar,  

d) Araştırma ve  a ın etiğine u gun olma an  a ılar  

 

9  İLETİŞİM                                                                                

Adres  1927 Mimarlar Derneği  – Cinnah C   19/ -4  anka a-Ankara  

Telefon  0 (312) 495 06 64-65  

Gsm  0 530 314 16 95 

Faks  0 (312) 495 06 66  

e-posta  info@md1927.org.tr  

web  www.md1927.org.tr  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

MİMARLIKTA ELEŞTİREL OKUMALAR 6 
 AŞVURU FORMU 

1  Metin  aşlığı  

2  Ya ar(lar)ın A ı So a ı  

   Öğrenci  ilgileri 

 Üniversite:  

 Fakülte / Bölüm:  

 Lisans [  ]                                       Y. Lisans [  ]                                       

4  İletişim  ilgileri 

 Telefon:  

 E-posta:  

 Adres:  

5. Beyan 

 
 1927 Mimarlar Derneği tarafın an    enlenen                               6 metin 
  arışmasının şartnamesin e belirtilen  arışma koşullarını a nen kabul e erim  
 
 A  So a , İm a 
 
 
 
 
 
 
 

 


