
Call from Eastern Mediterranean University, Department of Architecture 

Celebrate world architecture day, share your design project as a future architect! 

 
 
5 October 2020 
World Architecture Day: “Toward a better urban future” 
 

“The International Union of Architects (UIA) marks World Architecture Day on the first Monday of every 
October, to celebrate architecture around the globe. As is tradition, World Architecture Day will coincide with 
the United Nations World Habitat Day. 

Every year, World Architecture Day represents an opportunity to draw the attention of professionals and the 
public to the numerous issues concerning cities and housing. Architects around the world are invited to highlight 
the role of architecture in surmounting the challenges of our era through events, exhibits, lectures and other 
activities.” UIA 

 
Eastern Mediterranean University, Department of Architecture invites all its students of architecture to post 
“their favorite architectural design project” * (undergraduate and graduate) with a color tag on their social 
media platforms.  
   

*Select only 1 image (section, elevation, site plan, 3D, plan) that represents your project best. Write 
the year of your project and code (Second year project, Arch201 etc.), as well as your studio instructor (s).  

Add a square to your project photo in any size you choose- please see the color codes for the themes. 
Please do not write anything in the square and choose only one theme. 

Please add the hashtag of your theme under your post #environmentaljustice #ecologicalintegrity 
#environmentallyfriendlytransport, as well as #emuarchitecture #worldarchitectureday and do not forget to 
tag us (Facebook @emuarch - Instagram @emuarchitecture ).  
 
All post will be reshared at EMU Department of Architecture Social Media Platforms. 
 
Color codes 
RED: Environmental justice (commitment to the wellbeing of every citizen & living creatures, access to 
cultural activities and community participation, affordable housing) 
GREEN: Ecological Integrity (supporting and maintaining essential linkages within and between ecological 
corridors, protect biodiversity) 
BLUE: Environmentally friendly transport (walkable access to green spaces, proximity to basic urban 
services, usage of renewable energy) 

 
 



Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Bölümünden çağrı 

Dünya mimarlık gününü kutlayın, tasarım projenizi geleceğin mimarı olarak 
paylaşın! 

 
 
5 Ekim 2020 
Dünya Mimarlık Günü: “Daha iyi bir kentsel geleceğe doğru” 

“Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA), dünyanın dört bir yanındaki mimariyi kutlamak için her yıl Ekim ayının ilk 
Pazartesi günü Dünya Mimarlık Günü'nü kutluyor. Dünya Mimarlık Günü gelenekleşen Birleşmiş Milletler Dünya 
Habitat Günü ile aynı zamana denk gelmektedir. 
 
Dünya Mimarlık Günü, her yıl profesyonellerin ve halkın dikkatini şehirler ve konutlarla ilgili sayısız konuya 
çekme fırsatı yaratır. Dünyanın dört bir yanındaki mimarlar, etkinlikler, sergiler, konferanslar ve diğer etkinlikler 
aracılığıyla çağımızın zorluklarının üstesinden gelmede mimarinin rolünü vurgulamaya davet edilir. " UIA 

 
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, tüm mimarlık öğrencilerini, bir renk etiketiyle “en sevdikleri 
mimari tasarım projelerini” * (lisans ve lisansüstü) sosyal medya platformlarında, bir renk etiketiyle 
paylaşmaya davet ediyor.  
 

* Projenizi en iyi anlatan sadece tek bir resim kullanın (kesit, görünüş, vaziyet planı, 3 Boyut, plan). 
Projenizin yılını ve kodunu (Örneğin: İkinci yıl projesi, Arch201 vb.) ve stüdyo eğitmen(ler)inizi paylaşımınıza 
ekleyin.  

Proje fotoğrafınıza istediğiniz boyutta bir kare ekleyin - temalar için lütfen renk kodlarına bakın. 
Lütfen kareye hiçbir şey yazmayın ve sadece tek bir tema seçin. 

Lütfen paylaşımınızın altına temanızı #cevreseladalet, #ekolojikbutunluk, #cevredostuulasim ve bizi 
(#emuarchitecture #worldarchitectureday Facebook @emuarch - Instagram @emuarchitecture ) 
etiketlemeyi unutmayın. 
 
Tüm gönderiler DAÜ Mimarlık Bölümü Sosyal Medya Platformlarında yeniden paylaşılacaktır. 
 
Renk kodları 
KIRMIZI: Çevresel adalet (kent sakinlerinin ve tüm canlıların refahına bağlılık, kültürel faaliyetlere erişim ve 
katılım, uygun fiyatlı konut) 
YEŞİL: Ekolojik Bütünlük (ekolojik koridorlar arasındaki temel bağlantıları desteklemek ve sürdürmek, 
biyoçeşitliliği korumak) 
MAVİ: Çevre dostu ulaşım (yeşil alanlara yürünebilir erişim, temel kentsel hizmetlere yakınlık, yenilenebilir 
enerji kullanımı) 


