ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (AU) MİMARLIK BÖLÜMÜ
AURUM MİMARIK ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI II:
“FÜTÜRİSTİK KENTLER II”
SORU VE CEVAPLAR
Soru: Daha önce başka bir yarışmada yer almış çalışmalarımızla yarışmaya katılmak
mümkün müdür?
Cevap: Başka bir yarışmada yer alan bir öneri ile katılmanız mümkün değildir.
Yorum/İstek: Teslimlerin hard copy olarak ve de sert bir zemine yapıştırılarak
istenmesinin baskı fiyatlarının bu kadar arttığı şu sıkıntılı günlerde özellikle de İstanbul
dışından posta ile yollayacak öğrenciler için çok büyük bir maddi yük olduğunu düşünüyor
ve şimdiden sırf bu yüzden yarışmaya katılıp katılmamak konusunda ikilem yaşıyorum.
Öğrenci yarışmalarında istenen basılı teslimlerin çevremdeki pek çok insan tarafından aynı
şekilde sıkıntıyla karşılandığını biliyor, özellikle de nakit bir para ödülü olmayan
yarışmalarda bu durumun katılım oranını dikkate alınır oranda düşürdüğünü 6 yıllık kişisel
gözlemlerime dayanarak paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle yarışmaya hem sürdürülebilir,
hem ekonomik hem de pratik sebeplerle dijital teslimlerin kabul edilmesini talep ve rica
ediyorum. Sergilenmeye değer bulunan veyahut ödül alan tasarımların elbette daha sonra
basılarak fizikselleştirilebileceği kanaatindeyim. Bu talebimle ilgili geri dönüşlerinizi
bekliyorum.
Cevap: Jüri üyeleri ile yapılan görüşme sonucunda, hem önerinizi hem de değerlendirme
sürecindeki kolaylığı göz önüne alınarak sert zemine yapıştırılmadan A2 boyutunda çıktılar
ve CD gönderilmesi uygun görülmüştür.

Soru: Kimlik zarfında yer alması istenilen öğrenci belgeleri e-devlet üzerinden alınmış
olabilir mi?
Cevap: E-devletten alınan öğrenci belgeleri de geçerlidir.
Soru: Yarışmada bir kentin veya bölgenin ele alınması gerektiği söylenmiş. Bu kent yada
bölge hayali bir yer olabilir mi? Yoksa var olan bir kenti ele alarak mı çalışmalıyız?
Cevap: Önerinizi hayali kentler üzerinden de kurgulayabilirsiniz.

Soru: Türkiye içinde bir mimarlık okuluna kayıtlı, Erasmus programı ile yurtdışına çıkış
yapmış arkadaşımız ile yarışmaya katılabilir miyiz?
Cevap: Evet, Türkiye’deki kurumdan veya E-devlet’ten alınan öğrenci belgesi
katılabilirsiniz.

Soru: Merhabalar ben Türk vatandaşıyım ve Litvanya'da mimarlık okumaktayım. Acaba
yarışmaya katılma şansım var mıdır ?
Cevap: Yarışma ulusal olduğundan dolayı yabancı kurumlara bağlı öğrencilerimizin
katılımı ne yazık ki mümkün değildir.
Soru: Merhaba, ben Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığından 2018 haziran ayında
mezun oldum. Yarışmaya katılımım mümkün müdür?
bilgilendirirseniz sevinirim.
Cevap: Merhabalar, mezun öğrencilerimizin katılımı ne yazık ki mümkün değildir.
Soru: Merhaba!! (Tasarım Yarışmaları) Adlı internet sitesinde düzenlemiş olduğunuz
yarışma koşullarında (Türkiye Üniversiteleri) Şartı koşulmuş olduğunu gördüm. Ben
Ukrayna'da ' ODESSA MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİSİ(Odessa State
Academy Of Civil Engineering And Architecture)'de Mimarlık bölümü öğrencisiyim.
Türkiye'de denkliği olan bir üniversiteden, sizin düzenlemiş olduğunuz yarışmaya
katılabillir miyim? İyi çalışmalar dilerim...
Cevap: Yarışma ulusal olduğundan dolayı yabancı kurumlara bağlı öğrencilerimizin
katılımı ne yazık ki mümkün değildir.
Soru: Merhabalar ben Babajan Rozyyev Namık Kemal Üniversitesinde Mimarlık
okuyorum. yabancı uyruklu olsam da ( Aurum Mimarlık Öğrenci Fikir Projesi
Yarışmasına katılabiliyor muyum...bu hakkında bilgilendirirseniz sevinirim...
ilginiz için teşekkürler...
Cevap: Yarışmaya katılmanız mümkündür.

