TBMM Genel Kurul Salonunun yeniden düzenlenmesi amacıyla açılan Ulusal Mimari
Proje Yarışması sonuçlandı. Toplam 20 projenin katıldığı yarışmada İlhami Ural ve
Adnan Ural'ın ortak projeleri birinci oldu.

Cindoruk: Türkiye,
parlamentosuna
yatırım yapmalıdır
TBMM Genel Kurul Salonunun
yeniden düzenlenmesi amacıyla açılan
Ulusal Mimari Proje Yarışması mayıs
ayı başında sonuçlanarak ödül alan
projeler açıklandı. Dereceye giren
projelerin sergilenmesinden sonra dü
zenlenen kolokyumda konuşan TBMM
Başkanı Hüsamettin Cindoruk, TBMM
Genel Kurul salonundaki değişikliğin
siyasi açıdan olmasa bile mimari
açıdan ve TBMM'nin yasama işlevi
açısından büyük bir devrim olduğunu
söyledi. Cindoruk, 'Türkiye, demokrasi
sini geliştirmek istiyorsa, parlamento
suna, milletvekiline yatırım yapmalıdır,
siyasetin kalitesini arttırmalıdır." dedi.
Başvuru süresi 25 Nisanda sona
eren yarışmaya toplam 20 proje katıldı.
Yarışmaya katılan ve ödül alan t ü m
projeler 8-20 Mayıs tarihleri arasında
TBMM Tören Salonunda sergilendi.
20 Mayıs günü düzenlenen birtörenle
ödüller sahiplerine verilirken ödül töreni
sonunda düzenlenen kolokyumda jüri
ile yarışmaya katılan mimarlar biraraya
gelerek yarışmayı ve projeleri tartıştılar.
Yarışma sonunda baba-oğul
mimarlar İlhami Ural (İTÜ) ve Adnan
Ural (ODTÜ) birinci olurken, Semra
ve Özcan Uygur (ODTÜ) ikinci, Dilek
Topuz Derman ve Bünyamin Derman
(YÜ) üçüncü oldular. Ayrıca Merih
Karaaslan (İTÜ) ve Mürşit Günday
(ADMMA) birinci, Murat Tabalıoğlu
(Viyana TÜ) ikinci, Hüseyin L.
Kahvecioğlu
(İTÜ), A. Sevil
Kahvecioğlu (GÜ) ve Hakan Tong
(İTÜ) üçüncü, ÜmitYardımoğlu (KTÜ)
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dördüncü.KeremGasimBasul (İTÜ)
beşinci mansiyonu aldılar.
Yarışma sonunda birinciye 600
milyon, ikinciye 450 milyon, üçüncüye
350 milyon ve mansiyon alanlara da
200'er milyon lira ödül verildi.
Yarışmada TBMM Başkanı
Hüsamettin Cindoruk, TBMM Genel
Sekreter Yardımcısı Fahri Köprülü
ve Tesisat Mühendisleri Derneği
Başkanı Celal Okutan Danışman Jüri
Üyeleri olarak görev aldılar. Yarışmanın
asli jüri üyeliğini Prof. Dr. Gönül Tankut
başkanlığında Yüksek MimarMustafa
A. Aslaner, Yüksek Mühendis Mimar
Sezar Aygen, Mimar ve T B M M
Başkanlık Divanı üyesi Işılay Saygın
ve Yüksek Mimar Prof. Dr. Yıldırım
Yavuz yaptılar. Yarışmanın yedek jüri
üyeleri Yüksek Mimarlar Hasan Özbay
ve Murat Uluğ, raportörleri ise Yüksek
Mühendis Mimar Bilal Yakut ve Mimar
ve iç Mimar Fulya Ertuğ İbiş idi.
Yarışmaya katılan projeler 820 Mayıs tarihleri arasında T B M M
Tören Salonunda sergilendikten sonra
20 Mayıs günü yarışma sonuçlarının
tartışıldığı ve jüri ile tüm mimarların
katıldığı bir kolokyum yapıldı.
Kolokyum sırasında, yarışma
nın Mimarlar Odası Yarışmalar Yönet
meliğine göre ve ulusal düzeyde
yapılması dolayısıylaTBMM Başkanı
Cindoruk'a Mimarlar Odası tarafından
bir plaket verildi. Plaketi TBMM Başka
nına sunan Mimarlar Odası Genel
Başkanvekili Oral Ataman, şöyle
konuştu:

"Mimarlar Odası, demokrasinin
bir yaşam biçimi olduğuna ve yalnıcza
siyasal konuları içermediğine inanmak
tadır. Bu nedenle, katılımcılık ve
çoğulculuk ilkeleri gereği, Genel Kurul
Salonu projelerinin yarışma yoluyla
elde edilmesini Sayın Başkana
önermiştir. TBMM ile ilgili bu projelerin,
ülkemizdeki t ü m mimarlara açık bir
yarışmayla elde edilmesini istemiştir.
Bu düşünce, üyelerimizin TBMM'nin
demokratik toplumdaki rolüne, tarihsel
ve manevi ağırlığına olan inanışından
kaynaklanan bir düşüncedir. Toplulu
ğumuz, bu onuru, daha geniş bir
katılımla paylaşmak istemiştir. Demok
ratik kişiliğine büyük güven duyduğumuz
TBMM Başkanımız Sayın Hüsamettin
Cindoruk da, mimarlarımıza bu olanağı
sağlamıştır. Bu nedenle kendisine
teşekkür ederiz."
Kolokyumun açış ve kapanış
konuşmalarını yapan T B M M Başkanı
Hüsamettin Cindoruk da, Genel Kurul
Salonunda yapılacak
değişiklikle,
milletvekillerinin birbirlerini görerek
konuşabileceklerini, konuşmak istedik
lerinde çok yakınlarındaki bir mikrofona
ulaşabileceklerini, başkanlık kürsüsü
nün milletvekillerine yakın hale gele
ceğini belirterek, " B u , siyasi açıdan
olmasa dahi, mimari açıdan ve yasama
işlevi açısından büyük bir devrimdir."
dedi.
TBMM Başkanı C i n d o r u k ,
kolokyumun kapanış konuşmasında
ise görüşlerini özetle şöyle açıkladı:
"TBMM,

bugün,

milli

irade

