ODTÜ MİMARLIK TARİHİ LİSANÜSTÜ SEMPOZYUMU 12
Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Mülksüzleştirme ve Mimarlık Tarihi
24-25 Aralık, 2021
Çevrimiçi @Zoom
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, iki yılda bir, lisansüstü
öğrencilerin ve doktoralarını yeni tamamlamış araştırmacıların katılımına açık bir sempozyum serisi
düzenlemektedir. Bu sempozyumların on ikincisi, 24-25 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek ve
“Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Mülksüzleştirme ve Mimarlık Tarihi” temasına odaklanacaktır.
ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu 12, mimarlık tarihi ve tarihyazımı
içerisinde mülksüzleştirme kavramı üzerine düşünmeyi amaçlamaktadır. Mülksüzleştirme tartışması
üzerine uzun süredir devam eden ilgi; çoğunlukla yer değişimi, haksızlık, direnç, yeniden yerleştirme
ve kendine tahsis etme tartışmalarıyla iç içe geçmiş olup sahiplik, aidiyet, müelliflik ve sahicilik
sorularına gönderme yapmaktadır. Bu etkileşimli tartışmaları farklı dönem ve coğrafyalarda
derinlemesine inceleyerek, araştırmacıları mülksüzleştirmenin süreçleri, etkenleri, konuları ve
mekanlarını sorgulamaya davet ediyoruz. Ana akım tarih yazımını yeniden ele alarak veya nispeten
daha az çalışılan mekanları ortaya çıkararak yerel insanların deneyimlerini irdeleyen metinler özellikle
ilgiyle karşılanacaktır. Konu üzerine güncel çalışmaları bir araya getirecek bu sempozyumda tarihsel
mülksüzleştirme ve el konulmuş tarihlerin süreçleri, anlamları ve yankılaşımlarının daha iyi
anlaşılması hedeflenmektedir.

Katılımcılar: Sempozyum yüksek lisans veya doktora çalışmalarını sürdüren ve doktorasını son 5 yıl
içinde bitirmiş olan araştırmacılara açıktır.
Sempozyum Dili: Türkçe ve İngilizce
Bildiri Teslimi: Özet ve bilgi dosyaları aşağıda verilen adrese gönderilecektir.
- Özet Dosyası: 300 kelimelik özetin ve 5 anahtar kelimenin olduğu sayfada katılımcının
kimliğine dair bilgi yer almamalıdır.
- Bilgi Dosyası: Katılımcının ismi, kısa özgeçmişi, posta ve e-posta adresleri ile telefon ve
faks numaraları, bildiri başlığının da yer aldığı ayrı bir sayfada gönderilmelidir.
Son Katılım Tarihi: Katılımcıların bildiri özetlerini en geç 10 Kasım 2021 tarihine kadar Düzenleme
Kurulu’na göndermeleri gerekmektedir.
Bilim Kurulu: T. Elvan Altan, Suna Güven, Lale Özgenel, Ali Uzay Peker, Ekin
Pınar, Belgin Turan Özkaya, Pelin Yoncacı Arslan
Düzenleme Kurulu: Elif Bilge, Gizem Güner, Nesrin Erdoğan, Orçun Sena
Saraçoğlu
e-mail adresi: metu.harch.symposium@gmail.com
Adres: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü,
Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı, Lisansüstü
Sempozyumu Düzenleme Kurulu, Dumlupınar Bulvarı, No:1 06800
Ankara-Türkiye
Tel: (90-312) 210 62 04 - 210 22 03
Faks: (90-312) 210 79 66
Web sayfası: http://archist.arch.metu.edu.tr
E-posta: metu.harch.symposium@gmail.com

