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Soru ve Cevaplar

1. Yarışma şartnamesinde ''Yarışmaya Türkiye ve KKTC'deki yükseköğretim
kurumlarının mimarlık bölümlerinde veya mimarlık programlarında kayıtlı
tüm lisans ve yüksek lisans mimarlık öğrencileri bireysel veya ekip halinde
katılabilir.''  ibaresi yer almaktadır. Bu ibareye göre Mimarlık fakültelerine
bağlı olan Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı gibi bölümlerden
öğrenciler bireysel olarak yarışmaya katılabilirler mi?

Bireysel katılabilmek için mimarlık bölümü lisans öğrencisi ya da
mimarlık bölümüne bağlı bir porgramda yüksek lisans öğrencisi
olunması gerekmektedir.

2. Teslim ettiklerimiz arasında projemizin açıklamasını yaptığımız bir metin de
ayrıca yer almalı mıdır yoksa paftaların üzerindeki yazılar yeterli midir?

Paftalar üzerindeki açıklamalar yeterli olacaktır.

3. Ekipler en fazla kaç kişiden oluşabilir?

Bir sınırlama yoktur.

4. Bir grup en fazla kaç projeyle katılabilir?

Bir sınırlama yoktur.

5. …Ekibimize katılacak olan bir arkadaşımız 2021 yılında mimarlık
bölümünden mezun oldu ancak halen daha yan dal yaptığı için okulda
öğrencilik statüsünü korumakta ve e devlete girdiğinde öğrenci belgesi
alabilmekte. Bu durumda arkadaşımızın yarışmaya katılım sağlayıp
sağlayamayacağıyla ilgili bize bilgi verebilirseniz çok sevinirim. 

Bakınız madde III:

“Katılım 2020-2021 Akademik Yılı Yaz Dönemi ve 2021-2022 Akademik Yılı
Güz Dönemi mezunlarına da açıktır.”

Arkadaşınız 2021 yılı mimarlık bölümü mezunu olarak bireysel ya da ekip
başvurusu yapabilir.



6. Mimarlık Bölümü mezunu bir kişinin katılım sağlaması mümkün mü? Bu
konumda olan katılımcılar için danışman ya da yardımcı gibi rollere de yer
var mı?

Bakınız madde III:

“Katılım 2020-2021 Akademik Yılı Yaz Dönemi ve 2021-2022 Akademik Yılı
Güz Dönemi mezunlarına da açıktır.”

2020-2021 Akademik Yılı Yaz Dönemi ve 2021-2022 Akademik Yılı Güz
Dönemi mezunları bireysel veya ekip olarak katılabilirler. Daha önceki
dönemlerde mezun olunması durumunda katılım maalesef mümkün
değildir.

7. Yarışma başvuruları proje tesliminden önce, ayrı olarak farklı bir tarihte mi
yapılacak?

Farklı bir tarihte olmayacaktır, başvuru süreci belgelerin teslimi ile
başlar.

8. Yarışmaya ekip olarak katılım sağlayacak yarışmacılar için ekip üyelerinin
her biri ayrı olarak mı yarışmaya başvuru yapmalı?
Her bir proje için başvuru yapılacaktır, ekip üyelerinin ayrıca
başvurmasına gerek yoktur.

9. Başvuru yapmak için bir forma ulaşamadığımızın bilgisini vermek istiyoruz.
Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok seviniriz.

Bir form doldurmanıza gerek yoktur, başvuru tarihleri içinde belge
teslimi yeterlidir.

10. Teslim edilmesi gereken "özet doküman" paftaların A3 boyutlu hali mi yoksa
ana paftadaki bazı ürünlerin elenerek düzenlenmiş yeni bir A3 bir doküman
olması mı beklenmektedir?

Yarışmacının kararına bırakılmıştır.

11. Birinci aşama tesliminde mimari bir öneri (yapı-mekân vs.) beklenmekte
midir?

Evet.

12. Kaynaklar kısmında önerdiğiniz Elizabeth Mossop "Landscapes of
Architecture" makalesine 'Closed Access' diye belirtildiği için ulaşamıyoruz.
Bu kaynağa nasıl erişebiliriz? 



Makalenin ismi “Landscapes of infrastructure” dır. Editörlüğünü Charles
Waldheim’ın üstlendiği “The landscape urbanism reader” isimli kitap
içinde yer almaktadır. Bu anahtar kelimeleri kullanarak arama yaptığınız
takdirde kütüphane veri tabanları ile ulaşılabilirsiniz.


