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ÖNSÖZ FOREWORD

Mimarlığa Yarışanlar: Ulusal Mimarlık Yarışmalarında 
Gazi’li Mimarlar projesi, yakın dönem Türk Mimarlığı içinde 
özgün yeri olan bir kültürü gündeme getirmek, arşivlemek 
ve tarihe kaydetmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sözü 
edilen kültür, birbirleri ile yoğun kesişimler gösteren üç 
bileşenden oluşmaktadır:

Mimarlık eğitim ortamı içinde yarım asırdır varlık  �
gösteren bir mimarlık okulu olarak Gazi Mimarlık, 

Ülke mimarlık üretiminin önemli bir parçasını  �
oluşturan ulusal mimarlık yarışmaları ortamı, bu 
ortamın son 40 yıllık serüveni ve

Eğitimini Gazi Mimarlık’ta tamamlamış, ulusal  �
mimarlık yarışmaları ve mesleki uygulamalardaki 
varlığı süreklilik gösteren mimarlar, yani mimarlığa 
yarışanlar.

1966’da Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek 
Okulu ve 1967’de Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık 
Özel Yüksek Okulu’nun kurulmasıyla başlayan bu özgün 
eğitim ortamı, 1971-73 yılları arasında Ankara İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi, 1973’de Ankara Mühendislik 
ve Mimarlık Yüksek Okulu (AMMYO) ve 1973-82 arasında 
da Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
(ADMMA) çatıları altında varlık göstermiştir. 1982’den 
bugüne ise Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümü olarak hayatına devam 
etmektedir. 1966’dan bugünlere değişmeyen en temel 
karakteristik, ulusal mimarlık yarışmalarında kazanılan 
ödüller ve mesleki uygulamalarla isim yapmış kişilerin 
eğitim kadrosu içinde aktif rol almaları, meslek adamı 
yetiştirmede önemli rol oynamalarıdır. Bu projenin 
temel hedeflerinden birisi, geçmişte farklı isimler altında 
varlık göstermiş, bugün ise kısaca Gazi Mimarlık olarak 
adlandırılan bu özgün karakteristiğin bir olgu olarak 
ele alınması, genç kuşaklara sunulması ve aynı zamanda 
okulun geleceğine yön vermede somut bir dayanak 
oluşturmasıdır. Bu yönüyle kurumsal kimlik ve aidiyet 
oluşturmaya yönelik bir çabanın ilk adımı olarak da 
değerlendirilebilir.

Bu projede Gazi’li olmak ya da Gazi Mimarlık olarak 
adlandırılan olgular, geçmişin zengin- özgün kurumsal 
kültürü ile bugünün dinamik öğretim kadrosu ve 
öğrencilerinin tamamını kapsamaktadır. Eğitim anlayışı, 
eğitim kadrolarının oluşturulma biçimleri, mimarlık 

The Project of Competitors in Architecture: Gazi Graduates in 
National Architectural Competitions has been realised to bring 
forward, archive and pass into history a culture, which has a 
distinctive role within Turkish Architecture. The mentioned 
culture consists of three components which largely cross with 
each other:

Gazi Architecture, as a school of architecture which  �
has existed within the architecture education for half 
a century,

National architecture competitions, which form a  �
significant part of country’s architectural production, 
the adventure of these events for the last 40 years and

Architects who have completed their education in Gazi  �
Architecture, showing a continued activity in national 
architecture competitions and vocational practices; 
that is, competitors in architecture.

This distinctive environment of education, brought into 
existence after the foundation of Zafer Private Engineering and 
Architecture Academy in 1966 and Yükseliş Private Engineering 
and Architecture Academy in 1967, was present under the 
roof of Ankara Academy of Economics and Commercial 
Sciences (AMMYO) in 1971-73 and Ankara State Engineering 
and Architecture Academy (ADDMA) in 1973-82. Since 1982, 
it has been carrying out activities as Gazi University, Faculty of 
Engineering-Architecture, Department of Architecture. The very 
basic characteristic which hasn’t changed since 1966 is that 
persons who have made their names by awards from national 
architecture competitions and vocational practices have taken 
up active roles within the education staff and training of 
professionals. One of the fundamental aims of this project is 
to approach to this distinctive characteristic, which has existed 
under different names in the past and is referred to as Gazi 
Architecture shortly today, as a phenomenon, to provide it to the 
younger generations and that it provides a concrete justification 
for the direction of school’s future. In this aspect, it may also 
be evaluated as the first step taken towards the creation of an 
institutional identity and belonging. 

The concepts referred to as Gazi graduate or Gazi Architecture 
in this project encase both the rich and distinctive institutional 
culture of the past and all of the dynamic education staff and 
students of today. The conception of education, the method of 
creating education staff, success of students and new graduates 
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yarışmalarında Gazi Mimarlık öğrencilerinin ve yeni 
mezunlarının gösterdiği başarılar ve profesyonel alanın 
çeşitli dallarında sağlanan başarılar bu kurumdan 
yetişenlerin tek bir ruhtan beslendiğinin işaretleri olarak 
düşünülmüştür. 

Çağdaş Türk mimarlığının da önemli bir kesitine ışık 
tutan bu proje, yarışmalar ve uygulamalar dünyasının 
1970’lerden bu yana gelişen macerasında önceleri öğrenci 
ve gözlemci, sonraları ise baş aktörler arasında yer 
almış kişilerin anlatımlarıyla kurgulanmıştır. Anlatımlar 
kişisel tarihleri, okul tarihini, ülkenin sosyal ve mimari 
tarihlerini dile getirmektedir. Dolayısıyla, iç içe geçmiş ve 
çok boyutlu bir yakın tarih çalışması hedeflenmiştir. 

Bu tarihin ve onun kültürel yapısının tanıklarının 
kimler olabileceği sorusuna ışık tutmak amacıyla, 
öncelikle Mimarlığa Yarışan kavramı tanımlanmaya 
çalışılmıştır. Mimarlık yarışmaları ile ilgili sınırlı sayıdaki 
uluslar arası literatür, ulusal ortamlarda dile getirilmiş 
sorunlar ve ele alınmak istenen olgunun karakteristikleri 
göz önünde tutularak, mimarlığa yarışan olma durumu şu 
şekilde tanımlanmıştır: 

Ulusal mimarlık yarışmalarına aralıklı ya da   �
sürekli çok sayıda katılımın olması; zengin deneysel 
deneyim, 

Yarışmalarda çok sayıda ödül alınmış olması;  �
deneylerin otoritelerce onayı, 

Yarışma birincilikleri yoluyla inşa edilmiş  �
yapılarının olması; mimarlık pratiğine yarışmalar 
yoluyla katkıda bulunma, 

Yarışmalar ve yarışma dışı üretimlerin birbirini  �
desteklediği yoğun etkileşimli bir meslek pratiğinin 
olması; yarışma-uygulama bütünlüğü ve 

Günümüz mimarlık yarışmaları ortamında jüri  �
olarak görev alınmış olması; yetkinliğin onanması 
ve ileri düzeye taşınması. 

Dolayısıyla bu projedeki mimarlığa yarışanlar; 
profesyonel hayatını yapı tasarlamak ve üretmek üzerine 
kurmuş, süreklilik içinde olgunlaşan bir üretim pratiğine 
sahip, birikimlerini yeni değerlendirmelere / onanmalara 
açabilen ve bunu da yarışmaların çoklu değişkenlerince 
yönetilen bir ortamda (örn; zaman, jüri, konu, yer, 
program, işveren, mal sahibi vd), birer rumuzla temsil 
edilen, iddia sahibi tasarımlar üzerinden yapan Gazi’li 
mimarlardır. 

of Gazi Architecture in architecture competitions and success in 
various branches of professional field are considered as a sign 
that the persons educated in this institution are “nourished by 
the same spirit”. 

Casting a light on a significant part of Modern Turkish 
Architecture, this project has been built by the expressions of 
those who were students and observers in the beginning and 
then head actors in the adventure of world of competitions and 
applications since 1970s. The expressions put forward personal 
dates, the history of school and social and architectural history 
of the country. Therefore, a multidimensional study of recent 
history with its contents one within the other is aimed. 

Initially, in order to shed a light on the question that who 
may be the witness of this history and its cultural structure, the 
concept of Competitors in Architecture is tried to be defined. By 
taking into consideration the limited international literature 
concerning architectural competitions, problems put forward 
in national environment and the characteristics of conceptions 
which are aimed to be dealt with, the state of being a competitor 
in architecture, is defined as the following:

High participation in national architecture competitions,  �
with intervals or as continued; rich experimental 
experience,

High number of awards in competitions; approval of  �
experiments by authorities,

The presence of structures constructed as a result of  �
being awarded first place in competitions; contribution 
to the practice of architecture by way of competitions,

The presence of a vocational practice with an  �
intense interaction in which the competition or non-
competition productions support each other; the 
integrity of competition-application and

Taking part in the environment of today’s architectural  �
competitions as a jury; approval of competence and 
scaling of this to an advanced level.

Therefore, competitors in architecture in this project are Gazi 
graduates who have based their professional lives on designing 
and constructing buildings, have a production practice developed 
within continuity, are able to open up their experiences into 
new evaluations / approvals and who do such thing via assertive 
designs, represented by an alias, within an environment which 
is directed by multiple variables of competitions (e.g. time, jury, 
subject, location, programme, employer, owner etc.). 
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Tanımdan da anlaşılacağı gibi, mimarlığa yarışan olma 
durumu salt yarışmalara katılma deneyimini içermemekte, 
bunun da ötesinde, yarışmalar yoluyla ülke mimarlık 
uygulamaları ortamına, ulusal ve evrensel mimarlık 
kültürüne ve mesleğin sanatsal-etik tüm alanlarında söz 
sahibi olmaya yönelik bir tecrübe zenginliğine ve bunun 
onanmasına dayalı bir olgudur, hatta bir mertebedir. 
Gerçekte, her bir mimarlığa yarışanın başarılarının ağırlık 
merkezi farklıdır. Dolayısıyla, ilk adımda yarışmalar 
özelinde işlenen mimarlığa yarışan olma olgusunun, 
daha sonraki aşamalarda mesleki deneyimin farklı 
katmanları için de tekrar edilebilirliği önemlidir. Hedef, 
her bir katmanı en iyi şekilde temsil ettiğine inanılan 
kişilerin katılımıyla kurumdaki eğitim ve ülkedeki 
mimarlık kültürüne yönelik zengin bilgi birikiminin 
oluşturulabilmesidir. Eldeki yetkin meslek insanı ve onun 
üretmiş olduğu geniş ürün yelpazesi değerlendirilmeyi 
bekleyen büyük bir potansiyeldir. Bu çalışma, hedefe 
giden yolda bir ilk adım olarak kabul edilmelidir. 

Tanımı oluşturan kriterler ışığında Gazi Mimarlık’ın 
geçmişteki farklı yapılanmalarından mezun ve günümüz 
mimarlık meslek pratiği içinde önemli yere sahip kişiler 
saptanmıştır. Bu kişilerin ulusal mimarlık yarışmaları 
özelindeki birikimlerinin sayısal ve karşılaştırmalı olarak 
görülebilmesi için kişilere ve yıllara göre bir dağılım 
tablosu hazırlanmıştır. Bu tabloya ve tüm proje bilgilerine 
Gazi Mimarlık’ın web sayfası üzerinden ulaşmak 
olanaklıdır. Sayfa, proje tanıtımına yönelik olmakla 
birlikte, somut olarak ortaya konmaya çalışılan kültürün 
de bu güne ait bir parçası olma niteliğindedir.

Bizzat tanımın kendisini oluşturan ve mesleki 
uygulamalarının bu tanımla büyük paralellik taşıdığı 
saptanan Gazi’li birey ve ekipler (soyadı sırasına göre) 
şunlardır:

Fatih Açıkalın ve Salih Salalı �

Cem Açıkkol  �

Simin ve Cüneyt Akbulut �

Nafiz Aköz �

Adnan Aksu  �

Hayri Anamurluoğlu  �

Nimet Aydın  �

Mustafa Aytöre  �

Ercan Çoban �

Salih Erbora  �

Haldun Erdoğan  �

As understood from the definition, the status of being a 
competitor in architecture do not only include an experience of 
participation in competitions; further to that, it is a conception 
based on an enrichment of experience to have a word in the 
state architectural applications environment, national and 
international architecture culture and in artistic-ethical fields of 
the profession and the approval of such fact. In reality, the centre 
of balance for success of each competitor in architecture is 
different. Therefore, the repeatability of the conception of being 
a competitor in architecture, which is processed in the specific 
of competitions firsthand, for different levels of professional 
experience in the later phases is important. The aim is to create a 
rich knowledge of education in the institution and architectural 
culture in the country by the participation of persons who are 
believed to represent each level in the best means possible. 
Competent professionalists and wide range of products 
produced by them is a great potential ready to be made use of. 
This study should be deemed as the first step towards the goal.

In the light of definition criteria, persons graduated from 
various organisations of Gazi Architecture in the past, who have 
an important role in today’s architectural professional practice, 
are identified. In order to observe specific national architectural 
competition experiences of such persons numerically and 
comparatively, a table of distribution in terms of persons and 
years is prepared. Such table and all project information can 
be accessed via the website of Gazi Architecture. The page is 
intended for the project publicity and it is also a part of today for 
the culture which is tried to be put forward as concrete.

Individuals and teams from Gazi, who make up the definition 
itself and whose professional practices are determined to be 
highly parallel to such definitions, are as follows (in order of 
surnames):

Fatih Açıkalın and Salih Salalı �

Cem Açıkkol  �

Simin and Cüneyt Akbulut �

Nafiz Aköz �

Adnan Aksu  �

Hayri Anamurluoğlu  �

Nimet Aydın  �

Mustafa Aytöre  �

Ercan Çoban �

Salih Erbora  �

Haldun Erdoğan  �
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Faruk Eşim �

Mürşit Günday  �

Sualp Güreşçioğlu  �

Bozkurt Gürsoytrak  �

Yakup Hazan  �

Neşe ve Aytek İtez  �

Hasan Özbay ve Tamer Başbuğ  �

Mehmet Soylu ve Mete Öz �

Gönül Tavman  �

Murat Uluğ �

Şükrü Ünal  �

Nuran Ünsal  �

Nesrin ve Affan Yatman  �

Ahmet Yertutan ve Süleyman Bayrak  �

Ümit Yücel  �

Kuşkusuz bu liste nihai liste değildir. Her geçen gün 
yeni mezunlar bu listeye girme yolunda ilerlerken, bu 
çalışmanın bir ilk olmasından kaynaklanan gelişimlere 
de açıktır. Çalışma sırasında kişilerin mezun oldukları 
okullar, hangi kurumda lisansüstü çalışma yaptıkları 
gibi bilgilerin kayıtlı olmadığı ya da kayıtların birbirini 
tutmadığı gözlenmiştir. Dolayısıyla elde edilen bu liste, 
kurumsal kayıtlara dayalı detaylı bir liste değil, kişilerin 
önermelerine dayalı bir ilk listedir. Çalışma farklı boyutlara 
doğru yol almaya başladığında liste de zenginleşecek ve 
bilgi bazında detaylanacaktır. 

Yukarıdaki listede yer alan ikili isimler, profesyonel 
hayatın başlangıcından bu yana ya da çok büyük bir 
bölümünde bir arada bulunma, ortak üretim yapma 
deneyimini ifade etmektedir. Tekil isimle temsil edilenler 
içinde de farklı okulların mezunları ile kurulan ortaklıklar 
mevcut olmakla birlikte, proje Gazi Mimarlık üzerine 
kurulu olduğundan diğer okul mezunlarına bu listede 
yer verilmemiştir. Kitap içinde yer alan anlatımlarda bu 
ortaklıklar hakkında detaylı bilgi bulunmaktadır. 

Proje, ağırlıklı olarak, mimarlık öğrencilerinin 
bilgilendirilmesi, mimarlık meslek pratiği içinde özgün 
bir yeri olan mimarlık yarışmaları ve yarışmacı olma 
durumları ile ilgili deneyimsel bilginin aktarılmasına 
yöneliktir. Bu nedenle, listede yer alan 7 mimara 
kendi yarışma ve yarışmayla ilgili diğer profesyonel 

Faruk Eşim �

Mürşit Günday  �

Sualp Güreşçioğlu  �

Bozkurt Gürsoytrak  �

Yakup Hazan  �

Neşe and Aytek İtez  �

Hasan Özbay and Tamer Başbuğ  �

Mehmet Soylu and Mete Öz �

Gönül Tavman  �

Murat Uluğ �

Şükrü Ünal  �

Nuran Ünsal  �

Nesrin and Affan Yatman  �

Ahmet Yertutan and Süleyman Bayrak  �

Ümit Yücel  �

Surely this is not a final list. New graduates advance towards 
to get into this list each day and it is open to developments as this 
study is a first. During the study, it is observed that information 
concerning the schools which persons graduated from and 
where they have carried out postgraduate studies is either not 
recorded or the records contradict each other. Therefore, this list 
is not a list based on institutional records, it is an initial list based 
on statements of persons. As the study advances through new 
dimensions, the list will be more comprehensive and detailed in 
terms of information. 

Pairs of names stated in the list above define an experience 
of company and the experience of a mutual production since 
the start of professional life or during a large part of it. Among 
those referred to with a single name, there are also persons who 
established partnership with the graduates of different schools; 
however, as the project is based on Gazi Architecture, graduates 
of other schools have not been mentioned in this list. In the 
statements within the book, detailed information concerning 
such partnerships is given. 

Predominantly, the project is directed towards the information 
of architecture students and transferring of experimental 
experience related to architecture competitions which have a 
distinctive place within vocational architectural practice and 
state of being a competitor. For this reason, 7 architects in 
the list were called out to make a presentation including their 
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deneyimlerini kapsayan bir sunuş yapmaları için çağrıda 
bulunulmuştur. Bu 7 kişinin bir ortak özelliği halen ya da 
hayatlarının belli bir döneminde Gazi Mimarlık’ın eğitim 
kadrosu içinde yer almalarıdır. Bir başka ortak özellikleri 
ise katıldıkları yarışmaların ve yarışma yoluyla inşa 
ettikleri yapıların çokluğudur. 

Sunumlar belli bir kuramsal çerçeve içerisinde 
gerçekleştirilmiştir. Kuramsal çerçeveden kasıt, 
konuşmacılara önceden iletilen 7 ana başlık altında 
gelişen 24 adet sorudur. Bu soruların tek tek cevaplanması, 
sunumların gerçekleştirilme yöntemidir. Dolayısıyla, 
her bir sunum, ilgili dokümanların ve düşüncelerin 
organizasyonunu içeren önemli bir hazırlık süreci 
gerektirmiştir. 

7 ana başlık şunlardır: 

Nedenler / Etkiler / Etkilenmeler / İç Hesaplaşma  �

Kişisel Tarihçe / Bugüne Ait Duruş  �

Yarışmak / Yarışmacı olmak / Meslek Adamlığı �

Yarışmada Birinci Olmak: Değerler ve  �
Değerlendirmeler 

Türkiye Mimarlık Yarışmaları Ortamı �

Türkiye Mimarlık Yarışmaları Ortamında Jüri  �
Olmak 

Yabancı Yarışmalar / Yabancı Yarışmalara Katılım �

Ana başlıklar ve altındaki sorular kitap içinde yer alan 
her bir seminer metninde görülebilmektedir. 

Bu tip bir uygulamanın, bir metodolojik yaklaşım 
olmanın ötesinde, özellikle izleyenler için önemli olduğu 
düşünülmüştür. Her bir mimarın sorulara verdikleri 
cevaplar arasındaki çakışmalar ve çatışmalar, mesleki 
olan ve kişisel olan ayrımlarını ortaya koymuştur. Her 
bir sunum, bir bütünün parçası olarak gerçekleşmiş, tek 
tek bölümlerin yan yana gelerek bir bütünü oluşturması 
hedeflenmiştir.

Sunumlar 2008 yılı Mart-Nisan-Mayıs ayları içinde 
her biri bir Perşembe öğlen saatinde (Mimari Proje dersi 
öncesi), en az iki saat süreli, geniş katılımlı ortamlarda 
gerçekleşmiştir. Her bir sunumu kısa süreli ara izlemiş, 
bu yolla dinleyici olan tüm Gazi’lilerin de periyodik olarak 
buluşması sağlanmıştır. 

Projenin tanımını zenginleştirmek, içerik olarak 
derinleştirmek amacıyla, seminer verenler dışındaki 
mimarlığa yarışanlara da birer metin yazmaları için 

experience on competitions and other professional experience 
related to the competition. Common characteristic of these 7 
persons are that they take place within the educational staff 
of Gazi Architecture or have done so in a certain part of their 
lives. Another common characteristic is the large number of 
competitions they have participated and buildings constructed 
via competitions.

The presentations have been made within a certain 
theoretical frame. Such theoretical frame is 24 questions under 
7 main titles which have been previously provided to the 
speakers. Answering each of these questions is the method 
of performing the presentation. Therefore, each presentation 
required a considerable preparation process which includes the 
organisation of the related documents and thoughts. 

7 main titles are as follows:

Reasons / Effects / Inspirations / Self-Questioning �

Personal Background / Today’s Stance �

Competing / Being a Competitor / Professionalism �

Coming in 1st in the competition: Values / Evaluations �

Environment of Architectural Competitions in Turkey �

Being a Jury in the Environment of Architectural  �
Competitions in Turkey

Foreign Competitions / Participation in Foreign  �
Competitions

Main titles and the questions below these may be seen in 
each of the seminar texts within the book.

It is considered that, beyond being a methodological 
approach, such type of application is important for especially the 
observers. Conflicts among the answers given by each architect 
have put forward their professional and personal distinctions. 
Each presentation has been realised as the part of a whole, single 
parts are intended to make a whole through accumulation.

The presentations have been made in March-April-May 
2008, each on a Thursday noon (before Architectural Project 
course) with a period of 2 hours and wide participation. Each 
presentation is followed by a short break and by way of this, 
all audience of Gazi graduates had the opportunity to meet 
periodically. 

In order to enrich project definition and deepen the content, 
competitors in architecture other than those giving seminars 
were also called to write a text. Written texts were created by 
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çağrıda bulunulmuştur. Yazılı metinler de, seminerlerden 
daha az sayıdaki bir dizi sorunun cevaplanması ile 
oluşturulmuştur. Sorular ve hedefledikleri bilgi, 
seminerlerde kullanılan temalarla paraleldir. Dolayısıyla, 
seminerler ve metinler tek bir bütüne farklı kişisel 
duruşlardan bakan çalışmalardır. Her biri kişinin kendi 
özgün geçmişinden süzülen ve geleceğe aktarılmak üzere 
seçtiği mesleki duyuş, düşünüş, yaşantı ve olgulardan 
oluşmaktadır. 

Bu kitap, 7 adet seminerin deşifre edilerek yazılı 
metne aktarılması ve çağrımıza cevap veren 11 kişinin 
metinleri ile aynı disiplin içinde bir araya getirilmesi 
yoluyla oluşturulmuştur. Bu içeriği ile kitabın, proje 
ismi ve hedeflerini tam karşılayan bir nicel değere 
kavuşmadığını, ancak bütün / içerik hakkında doğru 
fikir verebilen önemli bir bilgi birikimini ilgililerin 
kullanımına sunabildiğini düşünmekteyim. Hedef, ileriki 
projelerin daha geniş katılımla gerçekleşmesini sağlamak 
olacaktır. Kişilerin aidiyet ve kurumsal kimliğe yönelik 
duygusal-düşünsel hassasiyetleri arttıkça bu katılımın da 
kendiliğinden artacağı muhakkaktır. 

Bütün bu çalışmalar Gazi Mimarlık bünyesi içinde ilk 
defa yapılmıştır. Daha önce, bu eğitim ve kültür ortamının 
içyapısını, dinamiklerini, aktörlerini, işleyişini ve bütün 
bunların ne tür sonuçlar yarattığını, geçmişe dönük 
olarak irdeleyen başka bir çalışma yapılmamıştır. Bugün 
özellikle mimarlık eğitiminde yaşanan yeniden yapılanma 
çalışmalarının, her kurumu kendini sorgulamaya ve 
diğerleri ile entegre ancak kendi özgünlüğünü de elden 
bırakmayacak şekilde yeniden organize etmeye yönelten 
etkisi bu tip bir çalışmanın yapılmasını zorunlu kılmıştır. 
İçinde bulunulan zamanın bir gerekliliği olmanın yanı sıra, 
bu çalışma ve bu kitap, benim de içinde yetişmiş ve şimdi 
de aktörlerinden biri olduğum değerli eğitim ortamına 
duyduğum sevgi ve saygının da bir ürünüdür. 

Şimdiye kadar mimarlık camiası içinde iyi bilinen ve 
örtük bir şekilde yer alan Gazi Mimarlık olgusu, bu çalışma 
ile açıklanabilir, irdelenebilir, tartışılabilir, çözümlenebilir 
bir platforma taşınmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla da 
duygusal tepkilere ve içinde bulunulan zamanın geçici / 
moda etkilerine karşı, yetkin değerlendiricilerin somut 
ifadelerine ve kuruma özgü değerlere dayalı kalıcı bir 
referans noktası oluşturulması hedeflenmiştir. 

Bu tip bir uygulamada bir diğer hedef de, projenin 
kendi sesinden öte, oluşturacağı yankılar / yansımalardır. 
Bu nedenledir ki, bu kitap aracılığıyla bir araya getirilmiş 
olan tüm bir söylem analiz edilmemiş, konu okuyucuların 
kendi ilgilerine ve değerlendirmelerine bırakılmıştır. Okul 
kimliği, kişisel kimlikler, yarışmalar ortamı, yarışmanlık, 

answering a series of questions with a number less than those 
in seminars. Questions and the information aimed are parallel 
to the themes used in the seminars. Therefore, the seminars 
and texts are works which approach to a whole from different 
personal stances. Each is created by a professional perception, 
thinking, life and fact which come from the distinctive past of 
the individual and is selected to be carried into the future. 

This book is created by writing out 7 seminars via deciphering 
and collection of the texts of 11 persons responding to our 
call within the same discipline. I think that, with this content, 
the book did not attain a quantitative value which completely 
fulfils the project name and its aims; rather, it could provide an 
important experience which can give a clear idea concerning 
the whole / part to the utilisation of concerned persons. The 
aim will be to provide the realisation of future projects with 
higher participation. As the sense of belonging and emotional-
ideational sensitivity of the persons enhance, such participation 
will also be enhanced by itself.

It is the first time that all these studies are done within Gazi 
Architecture. Previously, there has been no other study which 
retrospectively looks into the internal structure, dynamics, 
actors, operation of this educational and cultural environment 
and what kind of results these yield. Today, especially the effect 
of restructuring studies within architectural education, which 
not only directs each institution to question itself but also to 
reorganise themselves by integration with others and also by 
grasping its own genuineness, has made such a study essential. 
Besides being a requirement of the current period of time, this 
study and this book is also the product of my love of and respect 
for the valued educational environment, which I was trained by 
and now, I am an actor of.

This is an attempt to take the phenomenon of Gazi 
Architecture, which is well known within the community of 
architecture and exists implicitly within it, to a platform in which it 
may be explained, examined, argued and analysed with this study. 
Therefore, it is aimed to create a permanent reference point based 
on concrete expressions of competent evaluators and institution 
specific values against the emotional reactions and temporary / 
fashion effects of the time period which we are in. 

In such an application, another aim is the reflection / image 
to be created by the project, apart from its own voice. That’s why 
a whole expression put together via this book is not analysed; 
rather, it is left up to the own interests and evaluations of the 
readers. Texts which consist of reading levels on various subjects 
such as the identity of school, personal identities, competition 
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yarışma projeleri, jürilik, mimarlık pratiği, mesleki etik 
gibi birçok konuda okuma katmanından oluşan metinler, 
meslekten olan okuyucunun bilegeldiği konuları farklı 
bakış açıları ile gözden geçirmesini sağlayacaktır. 
Metinler aynı zamanda, projede kullanılan bilgi toplama 
yönteminin de etkisi ile, bilimsel okumalar için de birer 
referanstır. Zira bilgiler birinci el kaynaklardan alınma, 
ham verilerdir ve bu nedenle kendilerinden teori 
üretilmesine / çıkarımlarda bulunulmasına elverişlidirler. 
Dolayısıyla, bu kitaptaki söylem bütünü okuyucunun amaç 
ve niteliklerine göre çok farklı şekillerde ele alınabilir 
bir yapıdadır. Kuşkusuz, kurumda yetişmiş kişiler için 
en önemli ele alış biçimlerinden bir tanesi de, kurumsal 
aidiyetin önemli bir ifadesi sayabilecekleri bu tip bir 
kitabın fiziksel varlığından duyulacak güçtür.

Bu projenin gerçekleşmesinde yardımcılarım oldukları 
için Gazi Mimarlık’ın değerli araştırma görevlileri Derya 
Güleç, Hilal Ayaz ve Murat Sönmez’e; seminerlerin 
düzenlenmesi sırasındaki gönüllü katılımları için 
yüksek lisans öğrencisi Gül İşlek ve araştırma görevlisi 
Aktan Acar’a; seminer konuşmalarının yazılı metne 
dönüştürülmesindeki yardımlarından dolayı 2007-08 
Bahar yarıyılı yüksek lisans dersi öğrencilerim Noushin 
Rashedi, Seçkin Tan, Pınar Eken, Seviç Arı, Seda Karadağ 
ve Şebnem Ertaş’a; seminerlerde konuşmacılara sunulan 
ve Gazi Üniversitesi’nin bugününü temsil eden değerli 
hediyeleri için Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne; açılış ve 
kapanışta konuşmaları ile bizleri daha da yüreklendiren 
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. İbrahim Gürer’e ve Mimarlık Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Can Hersek’e; bu çalışmayı bir bilimsel proje olarak 
kabul eden ve destekleyen Gazi Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Birimi (BAP Proje No:06-2007/57)  
ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TUBİTAK) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubuna 
(SOBAG Proje  no:108K188); ortaya çıkan tüm bu bilgi 
birikimini büyük bir sabır ve özenle İngilizce’ye çeviren 
Pilot Çeviri Ofisi’ne ve kitabın basımını gerçekleştiren 
Eflatun Yayınevi’ne teşekkürlerimi sunmayı bir borç 
bilirim. 

Seminer konuşmacısı olmak / kitaba bir metinle 
katkı koymak için başından bu yana yardımlarını ve 
özverili çalışmalarını esirgemeyen, yoğun profesyonel 
uğraşıları içinde bir de kendi geçmişleri ile yoğun bir 
hesaplaşmadan kaçınmayan, hesaplaşmalarını büyük bir 
dürüstlük, içtenlik ve tatlı dille öğrencilere aktarmaktan 
çekinmeyen mimarlığa yarışanlar Cem Açıkkol, Mürşit 
Günday, Murat Uluğ, Yakup Hazan, Hasan Özbay, Nuran 
Ünsal, Ercan Çoban, Nesrin ve Affan Yatman, Neşe 
ve Aytek İtez, Haldun Erdoğan, Mehmet Soylu, Gönül 

environment, being a competitor, competition projects, jury, 
architectural practice and professional ethics will enable the 
professional reader to review the subjects s / he already knew 
from different points of view. At the same time, the texts are 
references for scientific reading thanks to the effect of data 
collection method used in the project. As the information is raw 
information obtained from firsthand sources, it is suitable for 
theorising / making inferences from itself. Therefore, the whole 
discourse in this book has a structure which can be approached 
to from many aspects according to the aims and qualities of the 
reader. Without a doubt, one of the most important methods of 
approach for the persons trained in the institution is the power 
gained from the very existence of such a book, which they can 
deem as a considerable expression of institutional belonging. 

I owe a debt of gratitude to Derya Güleç, Hilal Ayaz 
and Murat Sönmez, esteemed research assistants of Gazi 
Architecture, for helping me a great deal; graduate student 
Gül İşlek and researcher Aktan Acar for their voluntary 
participation during the organisation of seminars; Noushin 
Rashedi, Seçkin Tan, Pınar Eken, Sevinç Arı, Seda Karadağ and 
Şebnem Ertaş, my 2007-08 Spring term graduate students, 
for their assistance in converting seminar speeches into 
written text; Gazi University Rectorship for their valuable 
gifts awarded to the speakers in the seminars, which depict 
the today of Gazi University; Prof. Dr. İbrahim Gürer, Dean of 
Gazi University, Faculty of Engineering – Architecture and 
Prof.Dr. Can Hersek, Head of the Department of Architecture, 
for further encouraging us by their speeches during opening 
and closure; Scientific Research Projects Unit (SRP) of Gazi 
University  and the Social Sciences and Humanities Research 
Group (SOBAG) of The Scientific and Technological Research 
Council of Turkey (TUBİTAK), which accepted this study 
as a scientific project and supported it (GU-SRP Project 
number:06-2007/57 and SOBAG Project number:108K188); 
Pilot Translation Office, which has patiently and meticulously 
translated all this knowledge into English and Eflatun 
Publishing, which completed the printing of this book

I extend my thanks to competitors in architecture, Cem 
Açıkkol, Mürşit Günday, Murat Uluğ, Yakup Hazan, Hasan Özbay, 
Nuran Ünsal, Ercan Çoban, Nesrin and Affan Yatman, Neşe and 
Aytek İtez, Haldun Erdoğan, Mehmet Soylu, Gönül Tavman, Sualp 
Güreşçioğlu, Hayri Anamurluoğlu, Adnan Aksu, Şükrü Ünal, 
Bozkurt Gürsoytrak and Ümit Yücel, who have not spared their 
assistance and devotion to be a seminar speaker / contribute 
to the book with a text, not avoided from an intense reckoning 
with their past even within their own busy professional pursuits 
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Tavman, Sualp Güreşçioğlu, Hayri Anamurluoğlu, Adnan 
Aksu, Şükrü Ünal, Bozkurt Gürsoytrak ve Ümit Yücel’e bu 
tip bir ilk çalışmaya gösterdikleri inanç ve hassasiyet için 
özellikle teşekkür ediyorum. 

Ama en önemlisi, her bir semineri büyük bir dikkatle 
takip eden, kendi okulundan bir hayli zaman önce mezun 
olmuş başarılı insanları tanımaya meraklı, mesleğinin 
sihirli kavramlarını ve meslek başarısının perde arkasını 
keşfetmeye hazır, anlatılanlar ile zenginleşmesini bilen 
ve sürekli varlığı ile bu etkinliğin gerçekleşmesinin 
ne kadar gerekli olduğunu bizlere kanıtlayan Gazi 
Mimarlık’ın şimdiki öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. 
Gerçekleştirilen tüm özverili çalışmaların özü, kuşaklar 
arası buluşmanın sağlanması ve yeni nesillerin nitelikli / 
kendini kanıtlamış meslek insanlarından ilham almalarıdır. 
Heves ve kararlılıkla bu ilhamı alabildiğini gözlemlediğim 
yeni nesil Gazi’li mimar ve mimar adaylarının gözlerindeki 
pırıltı proje için en önemli başarı ölçütü, benim için de en 
büyük ödüldür. 

Pınar Dinç

Editör

and who have provided their reckoning to the students with 
great honesty, warmth and a sweet talk for their belief in and 
sensitivity towards such a first study. 

Above all, I would like to thank to the current students of 
Gazi Architecture, who have followed up each seminar with 
great attention, who are curious to know successful persons 
graduated from their own school a long time ago, ready to 
explore the magical concepts and background of professional 
success, know how to thrive by what is told to them and prove 
us how necessary such an activity was with their presence. The 
essence of all devoted studies is to enable an intergenerational 
meeting and new generations being inspired by qualified 
professionalists who have proven themselves. The brightness in 
the eyes of the new generation of Gazi architects and candidates, 
whom I have observed to be able to obtain such inspiration with 
ambition and determination, is the greatest success criteria for 
the project and the utmost prize for me. 

Pınar Dinç

Editor
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Hoş geldiniz…

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hemen soruların 
cevaplarına geçiyorum.

NedeNler / etkiler / etkileNmeler /  
iç Hesaplaşma

NedeN yarışma yapıyorsuNuz? 

Mesleğimin ilk yıllarında, mimar olmak için 
yarışırdım. Yeni mezun bir mimara kim iş verir ki? Verse 
de işin niteliği çok düşüktür. Ancak yarışmalarda 1. ödül 
kazanırsanız işi alma ve mimarlık yapma şansınız vardır. 
Yıllar sonra birinci ödül kazanıp, firmamı kurduktan 
sonra, artık yeni işler almak için yarışıyorum. Kısaca 
yaşamak ve firmamı yaşatmak için yarışıyorum.

Gazi mimarlık’ta ki eğitim süreci içiNde ya 
da hemeN soNrasıNda yarışmacı olmaya iteN 
kişiler / olaylar var mı? etkileNmeler oldu 
mu? kimlerdeN? Nasıl? 

İkinci sınıf öğrencisi iken, Ankara Adliye binası 
yarışması sonuçlandı. Sn. Umut İnan, Yüksel Erdemir ve 
Edip Önder Us yarışmayı kazandı. 80.000 m² olan yapı 
dönemin en önemli yarışmasıydı. Yüksel Bey ve Edip 
Bey okulumuzun stüdyo hocalarıydı. Ve tesadüfen, 1. 
dönem Edip Bey, benim grup hocam oldu. 2. dönem ise 
grup hocam Tanju Kaptanoğlu idi, Tanju Bey de o dönem 

Welcome…

I salute you all. And here are my answers to your questions.

REASONS / EffECTS / INSPIRATIONS /  
SELf-QUESTIONING 

Why do you compete?

I used to participate in competitions during the first years of 
profession to become an architect. I mean, who would give a job 
to a newly-graduated individual. Even if you get the job, quality 
of that job would be quite poor. However, if you are awarded 
the first award at a competition, you do stand the chance to 
get the job and practice architecture. Years after I won the first 
award and established my own firm, now I compete to get new 
projects. In short, I compete to live and let my firm live. 

Were there any individuals / events that 
motivated you to participate in competitions during 
or immediately after gaZİ school of architecture? 
hoW about inspirations, and by Whom and hoW?

In my sophomore year, the competition for the building 
of Ankara Court of Justice was concluded. Umut İnan, Yüksel 
Erdemir ve Edip Önder Us were the winners of the competition. 
The building which spanned around an area of 80,000 square 
metres was the most significant competition of the time. Yüksel 
Erdemir and Edip Önder Us were the studio instructors of our 
school. Coincidentally, Mr. Us was my group instructor in the 
fall semester. In the spring semester, Tanju Kaptanoğlu was my 
group instructor. Mr. Kaptanoğlu won the competition of TEK 

CEM AÇIKKOL
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(Turkish Electricity Agency) building Project back then. Just a 
reminder for people who cannot recall the building’s location: 
it is the building across the National Library. In the same year, It 
was elating to see my group instructors win the 2 of the greatest 
competitions of Turkey. If our instructors were that successful, 
we thought, we could be as successful. And from that year on 
(1973), and I had this incredible self-confidence in me from that 
year on. 

as a competitor, What do you feed yourself With? 
does a competitor feed him / herself With anything? 
if so, hoW much and up to Which point? 

Yes, he does. Competition architects feeds with competitions, 
but not by reading the competition terms and specifications 
or by visiting exhibitions. He does so by participating in the 
competitions personally. You feed yourself from a competition 
so few only by watching it, and you would be undernourished 
if you do so or even weak. This is why it is fundamental to 
participate in them. It is a must to visit the already- resulted 
competition exhibitions twice, thoroughly examining them 
and participating in the colloquium. Apart from that, it is 
important to follow the competitions carried out abroad from 
the literature. It would be of utmost use to read the winning 
plans well. If you ask me up to which point these would feed 
you, I would say ‘as long as you carry on doing competitions.

do you alWays compete to be the number 1? Would 
the use of effort, money, and time serve other 
purposes? if so, What are those purposes for you? 

When I participated in the competition for the first time, I 
said it would be enough just to manage to deliver the project 
on time. Later on when I saw that I could, I began thinking ‘Let’s 
not get disqualified’. And when I saw I wouldn’t get disqualified, 
I was ready to settle for running for the 3rd elimination. Then I 
found myself dreaming about mentions. So, your expectations 
gradually grow. Now, I am an architect running his own firm. And 
I see competitions as potential for jobs. As you may know, the 
winning projects have a chance to be implemented and built. 
Architecture is the art to build. If there is no construction and 
building, the architect does not exist either. One should bear 
that in mind. However, back in our school years, our invaluable 
instructors used to say “the best award to the first runner up”. I 
wasn’t able to get the gist of it back then. But, when I became a 
professional, I handed it to my instructors. It now appears to me 
that it is difficult to practice architecture in our country. 

What do you say to yourself and your team When 
you lose? What does your inner voice say to you? and 
What is the content of your explanations to your 
team?

TEK binasını kazandı. Bilmeyenler için hatırlatmak 
istiyorum Milli Kütüphane’nin karşısındaki binadır. 
Aynı yıl içerisinde grup hocalarımın Türkiye’nin 2 
büyük yarışmasını kazanması beni çok gururlandırdı. 
Hocalarımız bu kadar başarılı ise, bizde başarılı 
olabilirdik. Ve kendime o yıldan itibaren (1973) 
inanılmaz bir güven geldi.

Bir yarışmacı olarak keNdiNizi Ne / Nelerle 
BesliyorsuNuz? yarışmacı Bir yerlerdeN 
BesleNir mi? Ne kadar? Nereye kadar? 

Evet beslenir, yarışma mimarı yarışmalardan 
beslenir. Ancak yarışma şartnamelerini okuyarak veya 
sergileri gezerek değil. Yarışmalara bizzat katılarak. 
Bir yarışmaya katılmadan, sadece izleyerek çok az 
beslenirsiniz, cılız kalırsınız, hatta zafiyet geçirirsiniz. 
Bu sebeple katılmak esastır. Sonuçlanan yarışma 
sergilerini, en az iki kere gezmek ve çok dikkatli 
incelemek, kolokyuma katılmak şarttır. Bu eylemin 
dışında, yurt dışında yapılan yarışmaları literatürden 
takip etmek önemlidir. Kazanan projelerin planlarının 
iyi okunması çok faydalı olur. Nereye kadar beslenir 
derseniz, bence yarışma eylemine devam ettiğiniz 
sürece yarışmalardan beslenirsiniz.

hep 1. olmak içiN mi yarışırsıNız? emek, para, 
zamaN kullaNımı Başka amaçlara da hizmet 
eder mi? var ise o amaçlar Neler siziN içiN? 

İlk yarışmaya katıldığımda, projeyi teslim etsem 
yeter diyordum. Baktım ki teslim ediyorum, yarışma dışı 
kalmasam demeye başladım. Yarışma dışı kalmıyorum, 3. 
elemeye razıydım, derken mansiyon ödülünün hayalini 
kurmaya başladım. Yani adım adım, beklentileriniz 
artıyor. Şimdi profesyonel firma sahibi bir mimarım, 
yarışmalara potansiyel bir iş olarak bakıyorum. 
Biliyorsunuz 1. olan projelerin uygulama ve inşa edilme 
şansları vardır. Mimarlık inşa etme sanatıdır. Eğer 
ortada inşaat yoksa, yapı yoksa mimar da yoktur. Bunu 
unutmamak lazım. Ancak o yıllarda kıymetli hocalarımız 
“en iyi ödül 2. ödüldür” derlerdi. O zaman bunun anlamını 
anlayamamıştım. Fakat profesyonel olunca, hocalarıma 
hak verdim. Meğer ne kadar zormuş ülkemizde mimarlık 
yapmak.

kazaNamadığıNızda keNdiNize ve ekiBiNize 
Neler söylersiNiz? iç koNuşmaNız Neleri içerir? 
ekiBiNize açıklamalarıNız Neleri içerir? 
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By the very nature of the job, losing is as normal as winning. 
If you have a 50 % winning ratio, it is outstandingly good. When 
you lose, and if I have a team with me, I ask the deadline of the 
next competition. The previous one is now a past, and a new 
one begins. That is all. 

When you look back, hoW many competitions did 
you participate in? are you unhappy about any one of 
those or do you have regrets? if so, Why? What did all 
those competitions add to you? What had changed 
in terms of your job practice and your stance? if you 
Would not join them, What Would be missing?

I cannot give an exact number of competitions I participated 
in. My guess would be over a 100. I possess 65 awards. I 
have heard some competitions were ended before I saw it 
announced. Communication was not as strong in those days 
as it is now. I guess. This saddened me greatly. And I was sorry 
to join some of them. The reason for it was that the jury ended 
the competition without distributing the announced awards. 
I can give you numerous examples. The last time, members of 
the jury at the square design competition by Ünye Municipality 
conducted 1st, 2nd, and 3rd eliminations and then cancelled the 
competition. We filed a lawsuit against them and it is about 
to end. I assume it will result in our favour. This attitude is 
completely illegal. Such cases upset me greatly and I regret I 
participated in that competition. 

Thanks to competitions I established my firm and began a 
professional career in architecture. I managed to bring life to 
projects I won via competitions and had them constructed. I 
had the privilege to be in the construction sites via winning 
competitions. And I felt like an ‘architect’ (or they made me 
so). If I had not won any competitions, I may have still worked 
freelance, but I am not sure if I would feel like an architect. My 
life would have been bland, I guess. 

PERSONAL BACKGROUND / TODAY’S STANCE 

What Was the first competition you ever participated 
in? What Were the conditions and Who Were the people 
that had an impact? and Who Won them?

The first competition ever I participated in by myself was the 
competition for Erzurum Government Office. I was eliminated 
in the 2nd elimination. The first award went to my instructors, 
Edip Önder Us and our invaluable instructor Yıldırım Parlar. In 
the end, this of course is a source of pride. If my instructors win, 
I would too one day if I would work hard. 

İşin doğası gereği, kazanmak kadar kaybetmek de çok 
normaldir. Ortalama % 50 başarı oranını yakaladıysanız, 
durum fevkalade iyidir. Kazanamadığım zaman, o ara 
ekibim varsa, bir sonraki yarışmanın teslim tarihini 
sorarım. O yarışma bitmiştir, yeni bir yarışma başlamıştır. 
Hepsi bu kadar.

Geriye döNüp BaktığıNızda, kaç yarışma 
yapmış GörüNüyorsuNuz? mutsuzluk / 
pişmaNlık duyduklarıNız var mı? NedeN? BütüN 
Bu yarışmalar size Ne kattı? meslek pratiğiNiz, 
duruşuNuz vB. Ne değişti? yapmamış olsaydıNız 
Ne / Neler eksik olurdu BuGüN? 

Tam olarak kaç yarışmaya katıldığımı bilemiyorum, 
tahminim 100 yarışmanın üzerindedir. 65 adet ödülüm 
var. Bazı yarışmaların ilanını duymadan, sonuçlandığını 
duydum. O yıllarda iletişim bugünkü kadar hızlı değildi 
galiba. Bu durum katılamadığım için beni çok üzmüştür. 
Bazı yarışmalara da katıldığım için çok üzülmüşümdür. 
Sebebi, jüri ilan ettiği ödülleri dağıtmadan yarışmayı 
sonlandırmıştır. Birçok örnek verebilirim. En son 
Ünye Belediyesi’nin açmış olduğu meydan tasarımı 
yarışmasında jüri üyeleri 1. eleme, 2. eleme, 3. elemeyi 
yapmışlardır, sonra yarışmayı iptal etmişlerdir. Biz de 
kendilerini mahkemeye verdik. Mahkeme sonuçlanmak 
üzere. Zannediyorum kazanmak üzereyiz. Bu tavır 
tamamen hukuk dışıdır. Bu gibi durumlarda çok 
üzülmüşümdür ve o yarışmaya katıldığıma çok pişman 
olmuşumdur.

Yarışmalar sayesinde, firmamı kurdum ve profesyonel 
mimarlık hayatına atıldım. Yarışmayla kazandığım 
projelerimin uygulama etaplarını hazırlayarak, inşa 
edilmelerini sağladım. Yarışma kazanarak şantiyede 
bulunmanın ayrıcalığını yaşadım. Ve orada kendimi 
MİMAR gibi hissettim. (Ya da hissettirdiler) Yarışma 
kazanmasaydım, belki gene serbest çalışabilirdim, fakat 
kendimi mimar gibi hisseder miydim bilemiyorum. 
Hayatım çok renksiz ve sönük geçerdi herhalde.

kişisel tariHçe / BugüNe ait duruş

yaptığıNız ilk yarışma haNGisiydi? etkiN 
olaN koşullar, kişiler Nelerdi kimlerdi? kim 
kazaNdı? 

Tek başıma yaptığım ilk yarışma, Erzurum Hükümet 
Konağı yarışmasıdır. 2. elemede elendim. Birinci ödülü, 
hocalarım Sn. Edip Önder Us ve gene çok kıymetli 
hocamız Sn. Yıldırım Parlar kazanmıştır. Bu sonuçta ayrı 
bir gurur kaynağı tabiî ki. Hocalarım kazanıyorsa, eğer 
çok çalışırsam bir gün mutlaka bende kazanabilirdim.
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are there any competition(s) you deem  
‘significant’ in your career? (you may or may not 
have participated in) Why Were they significant?

The most important competition of my life was the City 
Hall project of Ankara Metropolitan Municipality I participated 
in with my instructor Yüksel Erdemir. We came in first. And we 
began working on it following a contract was drawn up. It was 
my very first job. It was not easy though to handle a project 
with a size of 80,000 square metres. In my opinion, architects 
should start their careers with winning competitions of 2,000-
3,000 square metres. It is not easy to overlook a structure this 
big. I began with a big project, and I continue working on big 
projects. And I occasionally work on big ones. It is my destiny, 
I guess. 

Laughs…

Which one Was the most pleasant competition 
for you? What are the conditions for you to enjoy a 
competition in general?

I think competing without enjoying it is not much of 
possibility. It would inflict you with agony if you do not enjoy it 
and you would not meet the deadline. Among the competitions 

Nevşehir Hükümet Konağı, 1983,  
3. Mansiyon, Cem Açıkkol

Nevşehir Government Office,1983,  
3rd Honorable mention, Cem Açıkkol

keNdi meslek yaşaNtıNız süreciNde “öNemli” 
olarak NiteleNdireBileceğiNiz yarışma / 
yarışmalar var mı? (siz katılmış ya da katılmamış 
olaBilirsiNiz) Bu yarışmalar NedeN öNemliydi? 

Hayatımın en önemli yarışması, hocam Yüksel 
Erdemir ile birlikte katıldığımız Ankara Büyükşehir 
Belediye Sarayı yarışmasıdır. 1. olduk. Belediye ile 
sözleşme yaparak işe başladık. Benim ilk işimdir.  
80.000 m² büyüklüğündeki bir projenin altından 
kalkmak kolay olmadı. Bence mimarlar, büyüklüğü, 
2.000-3.000 m² olan yarışmalar kazanarak profesyonel 
hayata başlamalılar. Bu büyüklükteki bir yapıya hakim 
olmak kolay değildir. Büyük projeyle başladım, büyük 
projelerle devam ediyorum. Arada da genellikle büyük 
projeler yaptım. Kaderim böyle yazılmış galiba.

Gülüşmeler…

Ankara Büyükşehir Belediye Sarayı, 
1986, 1. Ödül, Cem Açıkkol-Yüksel 
Erdemir

Ankara Metropolitan Municipality City 
Hall, 1986, 1st Prize, Cem Açıkkol-Yüksel 
Erdemir

eN çok keyif alarak çalıştığıNız yarışma 
haNGisiydi? Bir yarışmadaN keyif alma 
koşullarıNız Nelerdir GeNellikle? 

Keyif almadan yarışma yapmak bence pek olası 
bir durum değil. Keyif alamazsanız ızdırap olur, teslim 
edemezsiniz yarışmayı. Başka sebeplerden dolayı keyif 
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I enjoyed for various reasons was Ankara Saddlers Market 
competition. It was a regional one. There were 9 awards and 
9 projects participated in the event. I really enjoyed it after I 
delivered my project. What else would you expect? 9 projects 
for 9 awards. When it was announced, it turned out that I came 
in last. I felt bad about it of course. 

Laughs… 

Who did you team With? What Was the 
characteristic of each team that Were unique / left 
a mark in your life?

Respectively, our invaluable instructor Mr. Yüksel Erdemir - 
my very first partner

Competition of Ankara Metropolitan Municipality City Hall

My second partner Mr. Merih Karaaslan

Competition of Bursa Şehre Küstü Square 

aldığım yarışmalardan bir tanesi, Ankara Şaraçlar 
Çarşısı yarışmasıdır. Yarışma bölgeseldi, 9 ödül vardı ve 
de 9 proje yarışmaya katıldı. Gerçekten yarışmayı teslim 
ettikten sonra çok keyiflendim. Daha ne olsun, 9 proje, 
9 ödül. Yarışma sonuçlandı, sonuncu olmuşum. Keyfim 
kaçtı tabii…

Gülüşmeler… 

Ankara Şaraçlar Çarşısı, 1992, 
Satınalma, Cem Açıkkol

Ankara Saddlers Market, 1992, 
Purchase award, Cem Açıkkol

kimlerle ekip olduNuz? her Bir ekiBiN özGüN 
/ hayatıNıza damGa vuraN karakteri Neydi? 

Sırasıyla çok değerli hocamız Sn. Yüksel Erdemir-ilk 
ortağım

Ankara Büyükşehir Belediye Sarayı Yarışması

Ankara Büyükşehir Belediye 
Sarayı, 1986, 1. Ödül, Cem 
Açıkkol-Yüksel Erdemir

Ankara Metropolitan Municipality 
City Hall, 1986, 1st Prize, Cem 
Açıkkol-Yüksel Erdemir

İkinci Ortağım Sn. Merih Karaaslan

Bursa Şehre Küstü Meydanı Yarışması 
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These two invaluable individuals are not with us anymore …

My third partners, Affan-Nesrin Yatman

Competition of International Izmir Fair

Hasan Özbay, Tamer Başbuğ

A naïve perspective from a port competition conducted in 
Yokohama, Japan. Thankfully, both architects are alive. 

Bursa Şehre Küstü Meydanı Yarışması, 
1987, 1. Mansiyon, Cem Açıkkol-Merih 
Karaaslan

Bursa Şehre Küstü Square Competition, 
1987, 1st Honorable mention, Cem Açıkkol-
Merih Karaaslan

İki çok değerli insan ne yazık ki aramızda değiller…

Üçüncü ortağım Affan-Nesrin Yatman

İzmir Uluslararası Fuarı Yarışması

İzmir Uluslararası Fuarı Yarışması, 
1990, 1. Mansiyon, Cem Açıkkol-Affan-
Nesrin Yatman

Competition of International Izmir 
Fair, 1990, 1st Honorable mention, Cem 
Açıkkol- Affan-Nesrin Yatman

Hasan Özbay, Tamer Başbuğ

Japonya’da Yokohoma kentinde yapılan bir liman 
yarışmasından naif bir perspektif. Çok şükür her ikisi de 
yaşıyor. 

Yokohoma kentinde yapılan bir 
liman yarışması, Cem Açıkkol-Hasan 
Özbay-Tamer Başbuğ

A port competition conducted in the 
city of Yokohoma Cem Açıkkol-Hasan 
Özbay-Tamer Başbuğ


