Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II
Kültür & Sanat Bileşeni
Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi Adı ve İli:
Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi:

Proje Süresi:
Proje Bütçesi/Hibe Tutarı:
Proje Hedefi:

Kültürel Bir Dönüşüm Olarak Mimarlığı Yeniden
Okumak
TR0703.01-01/57
Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) - Ankara
1. Almanya Mimarlar Derneği (BDA) - Almanya
2. Amsterdam Mimarlık Merkezi (ARCAM) Hollanda
15 Ay
166.066,14 Euro / 136.174,23 Euro

Türkiye ile üye devlet ve aday ülkelerin mimarlık
alanında çalışan kuruluşları arasında karşılıklı
faydalılık ilkesi çerçevesinde sürdürülebilir bir işbirliği
oluşturulması ve diyaloğun artırılması; Türkiye ve
AB’nin ortak mimari kültürü konusunda karşılıklı
anlayışı artıracak şekilde bilgi alışverişinde
bulunulması ve farkındalık yaratılması; AB üye
devletlerinin de katkısıyla Türkiye’de ilk Mimarlık
Müzesi ve Kültür Merkezi’nin kurulması gibi yeni
girişimler doğrultusunda sürdürülebilir bir ortaklık ve
ağ kurulması hedeflenmektedir.
Proje Hedef Kitlesi:
Mimarlar,
fotoğrafçılar,
şehir
planlamacıları,
öğrenciler, belediyeler ve Ankara halkı
Proje Faaliyetleri
 Fotoğrafçılık ve mimarlık öğrencilerinin
 Öğrenciler tarafından çekilen fotoğrafların ve
katılacağı ve üç ay sürecek olan iki
proje ile ilgili diğer bilgilerin ve gelişmelerin
fotoğrafçılık çalıştayı halen yürütülmektedir.
yer alacağı bir internet sitesi projenin ilk
Çekilen
fotoğrafların
değerlendirmesi
ayları içinde tasarlanmıştır.
yapılacak ve sergi için 100 fotoğraf
 Sergi için seçilen fotoğrafların ve jüri
seçilecektir.
yorumlarının yer alacağı
bir kitap
basılacaktır.
Bu
yayın
projenin
 ODTÜ’den akademisyenlerin, iştirakçilerin ve
ortakların katkısıyla Ankara’nın 1920’lerde
tamamlanmasını takiben iki yıllık bir süre
inşa edilen ana hatlarıyla ilgili tüm arşivler ve
zarfında
Türkiye’deki
ve
ortakların
fotoğraflar toplanacak ve toplanan görsel
ülkelerindeki
üniversitelere
ve
materyallerden
faydalanılarak
Ankara
kütüphanelere dağıtılacaktır.
şehrinin bir maketi oluşturulacaktır.
 Projenin son aylarından itibaren kurulmasına
çalışılacak olan ve 2 yıllık süre içinde hayata
 Türk, Alman ve Hollandalı katılımcılar ile
Almanya’da bir konferans ve bunu takiben
geçirilmesi planlanan Mimarlık Müzesi ve
sergi
açılışı
gerçekleştirilecektir.
Kültür Merkezi için, bağış amacıyla bir basın
Almanya’daki etkinlikleri takiben, Ankara’da
toplantısı düzenlenecektir. Aynı dönem
da bir konferans düzenlenecek ve ardından
içinde,
müzenin
sürdürülebilirliğinin
Ankara şehir maketi ile birlikte, seçilen
sağlanması amacıyla Avrupa’daki diğer
fotoğrafların sergileneceği bir serginin açılışı
mimarlık merkezlerinden gelen uzmanlarla
yapılacaktır. (12.03.2012-27.04.2012)
toplantılar düzenlenecektir.
Proje İrtibat Kişi Bilgileri:
Ufuk Duruman
E-Posta: uduruman@yahoo.com

