Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 5: Uzlaşma/Çatışma Zemini Olarak Mekan/Yer
Metin Yarışması 2013
Sorular ve Cevaplar
Soru 1
Yarışmaya katılım şartlarından "Öğrenci olduğuna ilişkin ilgili fakülte veya bölümden alınmış
belge kopyasını iletiye ekleyecektir. " ile ilgili olarak bir sorum olacak. İTÜ mimari tasarım
yüksek lisans programında öğrenciyim ve tez aşamasındayım, ancak azami süreyi geçtiğim
için İTÜ kuralları gereğince öğrenci belgesi alamıyorum, ancak dönem kaydım mevcut. Bu
durumda yarışmaya katılmam nasıl mümkün olabilir? Alternatif bir çözüm bulabileceğimizi
umuyorum.
Öğrenci belgesi yerine dönem kayıt belgenizi teslim etmeniz mümkündür.
Soru 2
Bu seneki yarışmanın konusu için bir yardımcı okuma listesi önerecek misiniz?
Hayır. Konu başlığında geçen kavramlarla ilgili literatürden yararlanma tercihi, yarışmacıya
bırakılmıştır.
Soru 3
2013 yazında mimarlık bölümünden mezun oldum, yarışmaya hala katılma hakkım var mı?
Mezun olduktan sonra da belli bir süre tanınıyor mu yarışmaya katılım hakkı için öğrenmek
isterim.
Şartname’nin 3. bölümünde ifade edildiği gibi, mezuniyetinizin üzerinden bir yıldan az süre
geçmişse katılmanız mümkündür.
Soru 4
Uzlaşma/çatışma zemini olarak mekan/yer metin yarışmasına katılmak istiyorum. Fakat
aklıma takılan bir kaç soru var. Öncelikle iç mimarlar yarışmaya katılabilirler mi? Şu an bütün
derslerimi verdim fakat halen diplomamı almadım. Teslim tarihine kadar diplomamı
alacağımı sanıyorum ve öğrenci durumundan çıkacağım için yarışmaya katılmam sorun olur
mu? ( Aslında 1 yıl yazılmış fakat doğrulamak için soruyorum.)
Ayrıca, herhangi bir sayfa formatı olacak mı? Varsa eğer, nereden temin edebilirim? Yazı, tez
çalışması şeklinde mi yazılacak? Yani "table of contents, figure of lists" kısımları bulunacak
mı? Yazının teslimini yine bu adresten mi yapacağız? "İçinde metnin sahibini tanıtan işaret
bulunan yazılar" ile ne demek istediniz? Son sorum ise yazı dili hakkında bir kural var mı?
Çok resmi bir biçimde mi yazılması gerekir yoksa samimi bir dil kullanabilir miyiz?
Sorularımı cevaplarsanız çok sevinirim.
Yarışmaya tüm öğrenciler katılabilir.
Katılım koşulları ve teslim şekline ilişkin sorular, Şartname’nin 6. bölümünde açıklanmıştır.
Yarışmanın ”Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması” başlığı da kapsamı tanımlamakta.
Değerlendirmeler yazar ismi bilinmeden yapılacağından, metin içinde yazarın kimliğini
belirtecek ifade ve işaretler bulunmamalıdır.
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Şartname’nin “4 - Sunum Şekli” bölümünde belirtildiği gibi, metnin yanında sadece kaynakça
kısmı bulunacaktır.
Soru 5
Merhabalar, İstanbul Aydın Üniversitesi, Mimari Restorasyon Ön Lisans öğrencisiyim.
Yarışmaya Lisans ve Yüksek Lisans haricinde katılım yapılabiliyor mu? Teşekkür eder, İyi
çalışmalar dilerim.
Ön Lisans öğrencileri de yarışmaya katılabilir.
Soru 6
Yazi yazacağımız mekan/yer hakkında yer kısıtlaması var mı?
Yok.
Soru 7
Yazım şekli nasıl olacak?
Yazım şekli, Şartname’nin “4 - Sunum Şekli” bölümünde belirtilmiştir.
Soru 8
Grup halinde teslim ettiğimizde hepsinin öğrenci olması gerekiyor mu?
Her katılımcının Şartname’nin 3. bölümünde belirtilen şartlara uyması gerekmektedir.
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