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HABER GÜNDEM PROJE İÇ MEKÂN DOSYA GÖZLEM PORTRE YORUM SÖYLEŞİ YAYIN YARIŞMA ETKİNLİK GENÇMİMAR

 OLAN B İTEN

Archiprix - Türkiye 2010 Yarışması Sonuçlandı

Türkiye’de mimarlık alanındaki en iyi diploma projelerini seçmek üzere ÇimSA Ana Sponsorluğu’nda Yapı-

Endüstri Merkezi ve Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı tarafından düzenlenen 15. ARCHIPRIX-Türkiye Yarışması

sonuçlandı.

İnsanlığın bilgisini İstanbul’da depolamak için tüm kitapların arşivleneceği “Büyük Zaman Kapsülü” 

tasarımı ile İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun mimar Ege Özgirin 1. Ödül- ÇimSA Beyaz 

Çimento Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Türkiye’deki tüm mimarlık okullarını ortak bir platformda buluşturan ve yapıcı bir rekabet ortamı 

yaratarak mimar adaylarının ufkunu genişleten ARCHIPRIX Yarışması’nda, Türkiye’nin dört bir yanındaki 

20 üniversiteden 106 diploma projesi yarıştı. ÇimSA Ana Sponsorluğu ve Blum Alt Sponsorluğu’nda 

düzenlenen yarışmanın ödül töreni 09 Aralık 2010 Perşembe günü, saat 18.30’da İstanbul’da Yapı-

Endüstri Merkezi’nde düzenlenecek. Jüri üyelerinin tümünün katılacağı, ödül alan ve katılan projelerin 

değerlendirildiği kolokyum ile başlayacak gece, ödül töreni ve yarışmaya katılan tüm projelerin 

izlenebileceği yarışma sergisi açılışı ile sürecek. Ayrıca, yarışmaya katılan tüm projelerin bir arada 

bulunacağı yarışma katalogu, YEM Yayın tarafından hazırlanarak yine aynı gün ödül törenine katılanlara 

hediye edilecek.

Türk çimentosunun uluslararası platforma geçişinde değişimin ve gelişimin lokomotif gücü olarak, 

sektörde liderliği elinde tutan ÇimSA, sekiz yıl desteklediği ARCHIPRIX-Türkiye Yarışması’na bir yıllık 

aradan sonra Ana Sponsor olarak katkıda bulunmaya devam ediyor. ÇimSA ARCHIPRIX-Türkiye’ye verdiği 

destekle Türkiye mimarlık ortamının gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Yarışmaya ayrıca bu yıl 
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mutfakta hareket konforunu artıran, mutfak kullanıcısına ve gereksinimlerine odaklı aksesuar üreticisi 

Blum da alt sponsor olarak destek veriyor.

Bu yıl Archiprix Türkiye 2010’da İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Ege Özgirin ipi

göğüsleyerek “Grand Time Capsule (Büyük Zaman Kapsülü)” tasarımı ile 1. Ödül- ÇimSA Beyaz Çimento 

Ödülü’nü almaya hak kazandı. Jüri, Özgirin’in projesinin ütopik niteliğini övgüye değer buldu. Tamamı 

yerin altında gelişen, mimarlığı yalnızca biçim değil, tutarlı bir fikir oluşturma anlamında da ele alan

projenin, mimarlık eğitimi alan öğrenciler için ufuk açıcı bir örnek olması hedefleniyor.

09 Aralık 2010 Perşembe günü, saat 18.30’da İstanbul’da Yapı-Endüstri Merkezi’nde düzenlenecek sergi 

ve ödül törenine yalnızca mimarlar ve öğrenciler değil, melek yaşamlarına henüz atılan Türkiye’nin yirmi 

üniversitesinden yüzü aşkın genç mimarın yaratıcı fikirlerini görmek isteyen herkes davetlidir.

Ödül törenine katılmak için lütfen www.yemetkinlik.com/archiprix2010 adresinden kayıt olunuz.

Archiprix Türkiye 2010 Yarışması Ödül Töreni Programı

09 Aralık 2010 Perşembe

Yer: Yapı-Endüstri Merkezi, Fulya, İstanbul

18.30 Kolokyum – Jüri Üyelerinin Yarışmacılarla Süreci ve Ödül Dağılımını Değerlendirmesi

19.30 Ödül Töreni

20.00 Sergi Açılışı ve Kokteyl

1.Ödül
Ege Özgirin-İstanbul Teknik Üniversitesi-Grand Tıme Capsule









Jüri Görüşü

Birinci ödüle değer görülen proje, konsepti mimari kurgunun temeline yerleştirme ısrarıyla diğer



projelerden ayrışmıştır. Mimarlık pratiğinden çok fikir dünyası üzerine temellen proje, naif olarak

nitelendirilebilecek bir basitlikte okunmaya elverişlidir. Projenin konusunun karmaşıklığını sofistike analiz 

ve stratejiler tercüme etmeyi başardığı gözlenmiştir. Birinci ödüle değer görülen proje mimarlık icrasını bir 

biçim değil yöntem olarak ortaya koymuş, tanımladığı soruna getirdiği çarpıcı ama bir o kadar da net 

çözüm önerisiyle öne çıkmayı başarmıştır. Radikal bir önerinin çok basit ve anlaşılır bir fikir üzerine 

kurgulanabileceğini açıkça göstermektedir. Arşivleme, saklama ve koruma konvansiyonlarının da

sorgulandığı ve eğlenceli çağrışımlara imkân veren sunumu da oldukça özgün ve etkileyici 

bulunmuştur.Varlığının fiziksel görüngülerinin olmaması, tamamen yeraltında, sürekli aşağı doğru gelişen 

yapısı izleyiciyi, İstanbul’un tarih yüklü bu alanı ile ilginç bir karşıtlık yaratan balon ve ortaya koyduğu

cesur form üzerinde odaklanmaya itmektedir. Projenin en güçlü yanı olmamakla beraber (basit bir boşluk 

yeterli olabilecekken) bağlama ilişkin teslimiyetçi ya da saldırgan olmayan bir bütünleşme kaygısının 

varlığı jüri üyeleri tarafından takdir edilmiştir.

Bütün olarak bakıldığında tasarım onu çekici kılacak bir gerçeklik içeren, bilinçli olarak ütopik bir kimlikte 

tasarlanmış, düş ve gerçeklik arasında bulunmuş ve Archiprix Türkiye 2010 Birinci Ödül- Çimsa Beyaz 

Çimento Ödülü’ne değer görülmüştür.

2.Ödül
Tülin Meydan-Uludağ Üniversitesi-Bursa Yüksek Teknoloji Enstitüsü









Jüri Görüşü

İkinci ödüle değer görülen proje açık ve iyi düşünülmüş ve mimari forma doğru tercüme edilmiş;

neredeyse klasik olarak nitelendirilebilecek bir mimari kalite içermektedir. Hem üst ölçekte kentle ve 

çevresiyle kurduğu ilişki hem de yapı ölçeğinde ulaştığı olgunluk düzeyi bu projeyi öne çıkaran 



nitelikleridir.Strateji basit olarak oluşturulmuş ve yapıya güçlü olarak aktarılmıştır. Açık alanlar arasındaki 

akıcılık ve sağlanan mekânsal zenginlik dikkat çekicidir. Jüri, topografya ve doğa ile açık ve çok iyi

organize edilmiş ilişkiler kuran projenin, günümüzde yaygın olarak başvurulan çatı alanına erişiminin 

biçimsel olmaktan çok kullanıma yönelik organize edilmemiş olmasını eleştirmiştir.

3.Ödül
Zeynep Şahin-İstanbul Teknik Üniversitesi- + Kütüphane









Jüri Görüşü

Üçüncü ödüle değer görülen projenin gücü, karmaşık kentsel örgü ile baş edebilmesinde yatmaktadır.

Ayrıntılı ve özgün bir kentsel okuma üzerine kurulu bu proje görsel sunumu ile de başarılı bulunmuştur. 

Yapıyı biçimsel kararlar üzerinden değil de önerdiği alternatif programlar ve kullanım biçimleri üzerinden 



oluşturması oldukça dikkat çekicidir.Proje kentsel ölçekte geniş çaplı analizlerini, küçük ölçekte de 

odaklayarak, komşuluklarını ve uyum potansiyelini araştırmıştır. Jüri projenin üst düzeydeki grafik 

kimliğine karşın sonuca ilişkin yeterli veri aktaramadığını saptamıştır.

Mansiyonlar (Eşdeğer Olarak, Proje Numaralarına Göre Sıralanmıştır)
Ahmet Erdem Tüzün- İstanbul Teknik Üniversitesi- Harikalar Diyarı- Eminönü







Jüri Görüşü

Eski kent dokusuyla zıtlık oluşturan yalın ve sakin çözüm önerisi başarılı bulunmuştur.

Nursev Irmak Demirbaş-İstanbul Teknik Üniversitesi- Dolapdere’de Bütünleşik Kent Deneyi







Jüri Görüşü

Proje konusuna yaklaşımındaki ve çözüm önerisindeki yalınlık başarılı bulunmuştur. Jürinin fikir projelerini 

cesaretlendirmek konusundaki kararı doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Erman Özdemir-İstanbul Teknik Üniversitesi-Tepebaşı Açık Kent Platformu









Jüri Görüşü

Proje alanının zorluğuna rağmen ortaya konan kademeli çözüm ve önerilen siluet ile projenin anlatımı

başarılı bulunmuştur.

Teşvik Ödülleri (Eşdeğer Olarak, Proje Numaralarına Göre 



Sıralanmıştır)
Selin Babayiğit-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-Karşıyaka Kulübü Stadyumu Ve Spor 

Kompleksi







Jüri Görüşü

Proje konusunun zorluğuna rağmen ortaya koyduğu kent dokusuyla bütünleşme çabası başarılı

bulunmuştur.

Efe Emre Umsan-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-Yalova’da Şehir Dışı Toplu Konut



Projesi





Jüri Görüşü

Proje alanında önerdiği kent dokusu başarılı bulunmuştur.

Ali Sakal-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Balçova’da Termal & Spa Merkezi







Jüri Görüşü

Genel tasarım yaklaşımı, projenin kendini anlatabilmesi başarılı bulunmuştur.

Kaynak: Archiprix Türkiye



7 Yorum

1. İTÜ’de hazırlanan projelerde ciddi bir bağlam sorunu olduğunu düşünüyorum. Eğer bir yere bir 

proje düşünüyorsanız onun bir mantığının olması ve bu mantığın da yer tarafından meşrulaştırılmış 

olması gerektiğini düşünüyorum. Son zamanlarda gördüğüm bir çok proje “yuh buraya böyle bir 

yapı düşünülebilir mi?” dedirtiyor. Sanki Eminönü meydanı meydan olmaya layık değil, sanki orada 

koskoca bir tarih yok, sanki bir kent bağlamı, bir tarih bağlamı bir coğrafi bağlam yok da Anadolu

bozkırına yapı yapıyorlar.

Bence İTÜ deki akademisyenlerin diplomalarının iptal edilmesi ve mümkünse “bağlam” konusunda 

temelden başlayan bir eğitime tabi tutmak gerekir. Bu öğrenciler o hocaları hak etmiyor.

 Muhalif Mimar | 2 Aralık 2010

2. Siz hangi okuldansınız?

 Selda | 6 Aralık 2010

3. Güzel kardeşim ,

İtü den olmadığın o kadar belli ki , bu kompleksini ve kinini başka türlü izah etmek mümkün değil . 

Eleştirdiğini sandığın konuda cevap bile vermeye gerek yok , zira projeleri okuyamadığın o kadar 

açık ortadaki . Ancak İtü lü akademisyenler hakkındaki sözlerin maksadını ve haddini aşıyor . 

Türkiyenin en köklü mimarlık okulundaki akademisyenlere laf yetiştireceğine , gördüklerini 

okumayı ve anlamayı öğren , başka türlü mimar olunamaz , muhalif mimar hiç olunamaz .

 Suat | 10 Ocak 2011

4. Eleştirimi eleştirirken örneğin “hayır birinci olan proje mantığı ve bağlamı olan bir proje” diye

başlayıp nedenlerini sıralasaydınız. Bu bir cevap olurdu ve bende düşünürdüm. Ama siz çok sayıda 

İTÜ’lüde gördüğüm bir kalıp cümleyi tekrarlayıp “köklü kuruluş olduğunu” bu nedenle 

“eleştirilmesinin had istediğini” söylüyorsunuz. Projeleri okuyamadığımı onun yerine laf 

yetiştirdiğimi söylüyorsunuz. Bunlar bir cevap olamaz. Çok açık net bir eleştirim var. Üstelik ütopik 

projelere de bir mantık yada estetik taşıdıkları sürece çok saygı duyan birisi olarak. Sözgelimi 

birinci seçilen projenin bir bağlam ve mantık sorunu olduğunu söylüyorum. Üstelik ütopik de değil.

Bu dünyada çok köklü kuruluşların nasıl gümlediklerini defalarca görmüş birisi olarak, köklülük 

savunmalarının arkasında nasıl felaketlerin saklandığını bilen birisi olarak söylüyorum. Mimarlık 
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mesleği köklülükle, rütbelerle, apoletlerle değil kalemle yapılır. Bütün bunları görünce “keşke proje 

okumayı bilmeseydim” diyorum.

” Bence İTÜ deki akademisyenlerin diplomalarının iptal edilmesi ve mümkünse “bağlam” 

konusunda temelden başlayan bir eğitime tabi tutulmaları gerekir. Bu öğrenciler o hocaları hak

etmiyor.”

Muhalif mimar | 10 Ocak 2011

5. Bak Güzel Kardeşim ,

Bu önyargı ve genellemelerin sizir bozucu . Kendini ne sanıyorsan , saçmalamalarına cevap 

vermemizi ve nedenlerini saymamızı bekliyorsun .Karşımızda bir mimari deha olmadığı eleştiri tonu 

ve içeriğinden ortaya çıkıyor . O halde kimsin ki sana cevap yetiştirip adeta savunma yapalım . . 

Israrla insanları ” İtülülerde gördüğüm kalıp cümle ” vs. gibi kalıplara sokmaya çalışman ve 

genellemen karşımızda muhalif değil hasta ruhlu bir mimar olduğunu gösteriyor . Tek soru sorarak 

bu saçma diyaloğu sonlandırmak istiyorum , samimi bir cevap verin . Hangi okuldansınız ?

 Suat | 16 Ocak 2011

6. Yurtdışında çok saygın bir okulda okudum. Ama bunu neden sorduğunuzu da anlamadım. Ben 

kendi halinde bir mimarım. Ve “Mimarlık mesleği’nin köklülükle, rütbelerle, apoletlerle değil 

kalemle yapıldığını” bilen bir mimar.

 Muhalif Mimar | 19 Ocak 2011

7. Sayın Muhalif Mimar,

Maalesef İTÜ’nün bugünkü durumu konusunda size katılmamak mümkün değil. Yıllardır değişik 

yerlerde bu eğitimi ve sonuçlarını gözlemliyorum. Çocukları çok üstün bir okulda çok üstün bir 

eğitim aldıklarına inandırıyorlar. Onlar da zavallı inanıyorlar. Size hangi okuldan olduğunuzu

sormalarının nedeni de aslında çok haklı olan eleştirilerinize cevap değil ama neden bulmak. Çünkü

toplumumuzda maalesef bahane bulmak, gerekçe bulmak, cevap bulmaktan çok daha geçerli. Ama 

anladığım kadarıyla bir kere daha baltayı taşa vurmuşlar.

Benim zamanımda İTÜ’de yapılan çalışmaların her ne olurlarsa olsunlar mantıklı olmaları istenirdi. 

Bazen çok ileri gidildiği de olurdu ama sonuçları da hepimiz anlardık ve çok nadiren

beklentilerimizin dışında sonuçlar çıkardı.

Önce onlar usta çırak ilişkisi içinde diyerek eski hocaları eleştirdiler, sonra tek bir bina yapmadan 

ya da daha kötüsü yaparak doçent, profösör oldular hep kendi gibileri hoca olarak aldılar, sonuçta 

bu noktaya geldik.

Genç İTÜ’lüyü bağışlayın onların suçu yok. Sizden onun adına da özür dilerim. Umarım tüm bunlar 

bir kötü rüyadır ve biz de birgün uyanırız.

“Firmitas, Utilitas, Venüstas” bu slogana her zamankinden daha çok gereksinimimiz var.

 Eski Tüfek | 19 Ocak 2011

Yorum yazmak için
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