4.ZEKİ YURTBAY TASARIM ÖDÜLLERİ – SORULAR ve CEVAPLARI
SORU1 — Son başvuru tarihi 21 Kasım’dan önce ön kayıt yaptırmak gerekli midir?
http://dogadansanatasentasarla.com/kayit-basvuru/ adresinden online yarışma kaydınızı
gerçekleştirerek şartnameye ulaşabilir ve buradan yarışma takvimi ile ilgili detaylara
ulaşabilirsiniz. 21 Kasın 2016 hem online kayıtlar için hem de projelerin sisteme dijital olarak
yüklenmeleri için son gündür. 2. bir kayıta gerek olmayacaktır.

SORU2 -- Yarışma sadece öğrencileri mi kapsıyor, seramik öğretmenliği mezunuyum katılma
hakkım var mıdır?
Yarışma Şartnamesi 2 no’lu “YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ” ve 5 nolu “YARIŞMAYA KATILIM
KOŞULLARI” başlıklarında da belirtildiği üzere; yarışmamıza ön lisans, lisans ve lisansüstü
öğrencilerinin katılımlarına açık bir yarışmadır.

SORU3 -- Karolar 'yalnızca tek tip' olup duvarda o hali ile bir örüntü mü oluşturmak 'zorunda',
yoksa karolar 'farklı tiplerde' de olup duvara uygulandığında daha bütüncül bir görüntü
oluşturan (resim gibi ama daha seramik karo mantığına uygun) tasarımlarla da başvuru yapabilir
miyiz? (Yani duvarda oluşturacağımız büyük resim için bir tipten fazla karoya ihtiyacımız
olacaktır.) Böyle bir tasarıma gidilmesi yarışmanın gerekliliklerine uygun mudur acaba?
http://dogadansanatasentasarla.com/kazananlar/ adresinden de görebileceğiniz üzere,
geçtiğimiz yıllarda yarışmacılar benzer tasarım önerileriyle katılım gerçekleştirmişlerdir.
Yarışmamızda, şartname uygunluğuna göre teslim edilen projeler değerlendirmeye alınacaktır
ancak tasarım kararları hususunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

SORU5 -- Merhabalar ben mimari dekoratif sanatlar bölümü mezunuyum, yarışmaya katılmam
mümkün müdür?
BKZ. CEVAP 2.

SORU6 -- Merhabalar, iyi çalışmalar. Yarışmaya katılmak için çalışacağım konuyu Samanyolu
galaksisi ve yıldızlardan esinlenip belirlemek istiyorum. Manifestomda da kaos ve düzeni bu
doğrultuda hazırlayıp anlatmak niyetindeyim. Yarışmanın konusu 'Doğadaki Kaos ve Düzen'
olduğu için bu fikrim yarışma temasına aykırı olur mu acaba? Bunu öğrenip çalışmamı ona göre
derinleştirmek istiyorum.
Yarışmacılardan; Kaos ve Düzen birlikteliğinden, bu zıtlığın yarattığı uyumdan ilham aldıklarını
düşündükleri tasarımları paylaşmaları beklenmektedir. Dolayısıyla ilham kaynağında herhangi
bir sınırlama bulunmamaktadır.

SORU7 — Yarışmada istenilenler hakkında nasıl bilgi alabilirim?
http://dogadansanatasentasarla.com/kayit-basvuru/
adresinden
online
kaydınızı
gerçekleştirebilir ve buradan şartnameyi indirerek katılımcılardan istenen bilgilere
ulaşabilirsiniz.

SORU8 -- Merhaba, ben Aksaray Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü yüksek lisans
öğrencisiyim. Yarışmaya tek başıma katılabilir miyim?
Yarışma Şartnamesi 5 no’lu “YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI” başlığında da belirtildiği üzere;
yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşur.
Ekip başı, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, sanat ve tasarım ile
mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık ve tasarım disiplinlerini kapsayan bölümlerinde
öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri olabilir. Diğer ekip üyeleri farklı
disiplinlerden öğrenci olabilir.

SORU9 -- 2009 ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Mezunuyum KKTC de ikamet
etmekteyim yarışmaya katılabilir miyim?
BKZ. CEVAP 2.

SORU10 -- 2016 yılı içerisinde mezun olacak kişiler öğrenci kategorisiyle yarışmaya başvurabilir
mi?
Yarışmanın ilan edildiği tarih olan 2 Mayıs 2016 tarihinde öğrenci olduğunuzu ibraz eden
öğrenci belgenizi yarışma raportörlüğü ile paylaşmanız gerekecektir.

SORU11 -- Merhaba. Ben ODTÜ iktisat bölümünde okuyorum. Eğer güzel sanatlar vb. bir
bölümde okuyan bir grup başkanı ve ekip oluşturamazsam, yarışmaya bireysel olarak katılabilir
miyim? Çünkü sanatsal bir bölümde okumazsam da yeteneğime güveniyorum.
Bireysel katılımlarda da, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, sanat ve
tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık ve tasarım disiplinlerini kapsayan
bölümlerinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımları
beklenmektedir.

SORU12 — Merhaba öncelikle böyle yarışmalarla küçük büyük tüm yetenekleri ortaya
çıkardığınız için teşekkür ederim. Katılımcılar genel ibare olarak Mühendislik Mimarlık, sanat
tasarımı gibi bölümlerin katılımı söylenmiştir. Benim bölümüm fen edebiyat fakültesi ve tasarım
okuyan lise öğrencisi kardeşim var bu yarışmaya katılmamız uygun görülür mü?

BKZ. CEVAP 8.

SORU13 -- Ben ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı 2013 mezunuyum. Şu anda da Gazi
Üniversitesinde Teknoloji Fakültesi’nde yer alan Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümünde
yüksek lisans yapmaktayım. Katılım şartlarını yerine getiriyor muyum? İlginiz için teşekkür
ederim.
Lisans Diplomanızı ibraz etmeniz durumunda yarışmaya katılabilirsiniz?

SORU14 -- Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği bölümü öğrencisiyim.
Yarışmaya ekip olarak katılımda ekip başının GSF veya Mimarlık bölümlerinden şartı konulmuş,
bireysel katılımda bu şart devam ediyor mu? Benim tasarımımı verebilmem için mimarlıktan bir
ekip arkadaşı bulmam mı gerekiyor illa?
Yarışma Şartnamesi 5 no’lu “YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI” başlığında da vurgulandığı
üzere; yarışmaya ekip başı unvanıyla katılımlarını gerçekleştirecek yarışmacıların, Mimarlık,
Güzel Sanatlar ve Mühendislik Fakültelerine bağlı mimarlık ve tasarım disiplinlerini kapsayan
bölümlerde eğitim alıyor olmaları gerekmektedir. Bireysel katılımlarda da bu şart yine
geçerlidir.

SORU15 -- Merhaba ben Mart ayı 2016 senesi Balıkesir Üniversitesi Mimarlık bölümü
mezunuyum. Yarışmaya katılımım söz konusu olabilir mi? Artık öğrenci değilim henüz bir yerde
çalışmıyorum ama mimarlık bölümü mezunuyum.
BKZ. CEVAP 2.

SORU16 -- İnşaat mühendisliği yüksek lisans öğrencileri yarışmaya katılabilir mi?
Lisans eğitiminiz şartnamede altı çizilen Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin mimarlık, güzel
sanatlar, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık ve tasarım disiplinlerini
kapsayan bölümlerinden herhangi biri olması durumunda, lisans belgenizi ibraz ederek
yarışmaya katılım gerçekleştirebilirsiniz.

SORU17-- Ben mimarlık son sınıftayım ve okulum uzatmalı ders ile birlikte eylül ayında bitecek,
yarışmaya katılabilir miyim?
BKZ. CEVAP 10.

SORU18 -- Yarışmaya katılmak için bir ön kayıt var mı?

BKZ. CEVAP 1.

SORU19 -- Oluşturacağımız kimlik dosyasını da dijital ortamda göndereceğiz sanırım projeden
farklı bir dosya ekiyle mi göndermemiz gerekiyor? Proje rumuzla yüklenecek ancak kimlik
dosyası projenin kime ait olduğunu belli etmeyecek mi?
Yarışma Şartnamesi 8 no’lu “YARIŞMACILARDAN İSTENENLER” başlığında da belirtildiği üzere;
projeler www.dogadansanatasentasarla.com adresine dijital olarak yüklenecektir. Tek bir
dosya içinde yarışmacılardan istenen belge ve görseller, dosya adında 5 karakterden oluşan
rumuz adıyla belirtilmek suretiyle sisteme yüklenebilir. Proje görselleri ve proje açıklama
raporu üzerinde, hiçbir şekilde yarışmacının kimliğini(isim, okul vs.) ifşa edecek bilginin yer
almaması gerekmektedir.

SORU20 -- İyi günler diliyorum yarışmanın şartnamesinde öğrenci katılımından bahsedilmiş.
Öğrenci olmadan yarışmaya katılabiliyor muyuz?
BKZ. CEVAP 2.

SORU21-- Şablon olarak verilen pafta boyutu A2(dizilim) ve 30X60 cm (örnek karo) olarak 2 adet
görünüyor. Buna ek olarak hazırlayacağımız A2 pafta üzerinde mekan simülasyonları ve teknik
detaylarını yerleştirebilir miyiz? Yani şablonlara ek olarak ek bir A2 ile bu canlandırmaları
yapabilir miyiz? Sadece 30X60 ve 60X90 karo tasarımı mı yapılabiliyor? Yoksa çokgen
kullanabiliyor muyuz?
Yarışma şartnamesinde belirtilen ölçüler, standarttır. Tasarımlarınızı 30X60 veya 60X90
ölçülerine göre belirleyerek, şartnamenin 8 no’lu “YARIŞMACILARDAN İSTENENLER” başlığında
tasarımlarınızı 3 adet A2 pafta olarak teslim etmeniz beklenmektedir.

SORU22 -- Yaptığımız tasarımı neyin üstüne ya da neyle yapacağımız belirtilmemiş ya da ben
görmedim.
Yarışma Şartnamesi 7 no’lu “YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER” başlığında
belirtilen ve yarışma kaydını gerçekleştirmenizin ardından www.dogadansanatasentasarla.com
adresinden indirebileceğiniz Şablonları referans almanız beklenmektedir.

SORU23 -- Yarışmaya katılmak istiyorum fakat bu yıl mezun oluyorum katılabilir miyim?
BKZ. CEVAP 10.

SORU24 -- Benim yaptığım tasarımda 4 farklı karodan oluşmaktadır. 4 karodan birbirinin aynısını
ancak 180 derece döndürülmüş halleridir. Bunu şablona yerleştirirken nasıl yerleştirmeliyim?

BKZ. CEVAP 21 ve 22.

SORU25 -- Verilen şablonlardaki boyutlar mesela 30-90 cm. olan örnek açılan PDF de gerçek
boyutunda mı yoksa sadece gösterim amaçlı mı yani biz Photoshop’tan 30-90 cm.lik bir sayfa
açıp düzenlememizi orada mı yapacağız? Doğru olan bu mu?
Şablonlarda görünen çizimler temsili olup, gerçek ölçüleri vermemektedir. Raportörlük olarak
önerimiz; Photoshop yerine vektörel çizimler özelinde gelişmiş araçları bulunan Adobe
Illustrator programının kullanılmasının katılımcılara tasarım süreçlerinde oldukça faydalı
olacağı görüşündeyiz.

SORU26 -- Tasarımların ölçüleri ve ebatları hakkında. 2015 şartnamesinin benzeri bir
şartnameye ulaşamamaktayım. Konuyla ilgili desteğinizi rica ederim.
www.dogadansanatasentasarla.com
adresinden
yarışma
kayıt
başvurunuzu
gerçekleştirmenizin hemen ardından 2016 Yarışma Şartnamesini web sitesinden
indirebilirsiniz.

SORU27 --Yarışmaya gönderilen tasarımlar bilgisayar çizimi olmak zorunda mı yoksa elle çizim
olarak da katılabilir miyiz?
Yarışmacıların tasarımlarını ifade ediş biçimlerinde herhangi bir sınırlama bulunmamakla
birlikte, yarışma şartnamesinde katılımcılardan uyulması beklenen kuralların uygunluğu her
koşulda aranacaktır.

SORU28 -- Merhaba tek kişi olarak yarışmaya katılmayı düşünüyorum. Birden fazla tasarım ile
yarışmaya katılabilir miyim?
Sorunuz Yarışma Şartnamesi 5 no’lu “YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI” başlığında açıklanmış
olup; her ekip, yarışmaya birden fazla proje ile katılım gerçekleştirebilir.

SORU29 -- Merhabalar, yapılan tasarım bir dikdörtgen ya da kare mi olmak zorunda? 30x60 ya
da 30x90 içine sığan beşgen, altıgen vs. olarak tasarlanmasında sakınca var mı?
BKZ. CEVAP 3.

SORU30- Önceki tasarımlara baktığımda bitkiler üzerinde yapılan çalışmalardan tasarlanmış. Ben
ise hayvanların embriyosundan yola çıkarak tasarım yapmak istiyorum. Bu bana mı kalmış yoksa
sadece bitkiler üzerinden mi yapılacak. Son olarak da dış görüntüsünden yola çıkarak mı tasarım
yapılacak yoksa biyolojik görüntüleriyle ilgili de tasarım yapabilir miyim?

BKZ. CEVAP 6.

SORU31-- Mezun mimarlık öğrencisi yarışmaya katılabilir mi?
BKZ. CEVAP 2.

SORU32 -- Ben yarışmanıza katılmak istiyorum. Kaos ve Düzen konulu yarışmada bu fikre özgü
seramikler mi tasarlamamız bekleniyor? Onu nerde kullanacağımız, nasıl sunacağımız önemli
mi? Mesela tasarladığımız ürünü istediğimiz bir odaya ( kendi tasarımımız olmayan) yerleştirip
nasıl durduğuna dair bir pafta hazırlayabilir miyiz?
Yarışma Şartnamesi 3 no’lu “ YARIŞMANIN KONUSU” ve 8 no’lu “YARIŞMACILARDAN
İSTENENLER” başlıklarında da belirtildiği üzere; yarışmacılardan, Kaos ve Düzen
birlikteliğinden, bu zıtlığın yarattığı uyumdan ilham aldıklarını düşündükleri tasarımları
paylaşmaları beklenmektedir. Karo tasarımlarının hangi mekânları hedefleyerek tasarlanacağı
konusunda mekân sınırlaması bulunmamaktadır. Yine şartnamede belirtildiği üzere
tasarımcılar bütün anlatımlarını 3 (üç) adet A2 paftada gerçekleştireceklerdir.

SORU33 -- Yarışmaya lise seramik bölümü mezunu katılabiliyor mu? Yoksa sadece üniversite
mimarlık bölümleri mi katılabiliyor?
BKZ. CEVAP 2.

SORU34 –Yarışmaya birden fazla tasarımla katılmamız mümkün mü? Eğer mümkünse limit kaç
adet? Tasarımlar kesinlikle seramik üzerine mi basılacak? Ben karo boyutunda kâğıda çizip
gerekli dokunuşları bilgisayarda yapıp göndermeyi planlıyorum. Yarışma için uygun mudur?
Her yarışmacı en fazla üç farklı tasarımla yarışmaya katılabilir.
Diğer sorunuz için BKZ. CEVAP 27.

SORU35 -- Merhabalar ben yarışmaya bireysel katılacağım. Sadece bir çizim mi yollamalıyım?
Yarışma Şartnamesi 8 no’lu “YARIŞMACILARDAN İSTENENLER” başlığında da belirtildiği üzere;
Yarışmacılardan 21 Kasın 2016, 23:59 tarihine kadar:
-300 DPI, CMYK, JPEG veya PDF formatında, belirtilen şablonlara dikkat edilmiş ve istenen
ölçülerde kaydedilmiş 3 adet A2 dijital paftalar,
-72 DPI, RGB, JPEG formatında orijinal çalışmaların 900*1800 px kaydedilmiş A2 dijital
paftaları

-Ekip üyelerinin (şayet birden fazla katılımcısı varsa) her biri için Başvuru Belgesi, Öğrenci
Belgesi ve T.C kimlik belgesi,
Tek bir klasörde üzerinde 5 karakterli rumuz adıyla ( Görsel pafta ve yazılı belgelerin hiç
birinde katılımcının kimlik bilgilerini ifşa eden bir bilginin olmaması gerekmektedir) dijital
olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
*Yarışmacıların birden fazla tasarımla yarışmaya katılmak istemeleri durumunda (en çok 3
farklı tasarım ile katılım yapılabilir); her projeleri için ayrı yükleme yapmaları gerekecektir.

SORU36 -- Doğadaki malzemeler ile ilkel yollar ile yapılmış tasarım obje gibi bir tasarım olabilir
mi? İlla ev dekorasyonu ile ilgili mi olmalı?
Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri, Yurtbay Seramik tarafından düzenlenen bir karo tasarımı
yarışmasıdır. Obje ve ya iç dekorasyon içeriği bulunmamaktadır.

SORU37 -- Merhabalar, yarışmaya bireysel olarak başvuru yapıldığında en çok kaç proje ile
katılınabilir?
BKZ. CEVAP 34.

SORU38 -- Radyo televizyonculuk mezunuyum yinede yarışmaya katılabilir miyim? Biraz
tasarımla ilgileniyorum.
BKZ. CEVAP 2.

SORU39 -- Daha önce bu yarışmada derece alanlar tekrar katılabiliyor mu?
Yarışma şartnamesine uyulduğu takdirde yarışmacıların bir kez daha katılımlarında bir sakınca
bulunmamaktadır.

SORU40 -- Yapacağımız tasarımı belli bir program üzerinden mi yapmamız gerekiyor? Örneğin
3ds MAX gibi. Karakalem ile yapabilir miyiz? Diğer bir sorum da tasarımın çıkış noktasını da
anlatmam gerekiyor mu belli bir pafta üzerinden?
BKZ. CEVAP 27.
Yarışma Şartnamesi 8 no’lu “YARIŞMACILARDAN İSTENENLER” başlığında da belirtilen,
tasarımınızı anlatan en fazla 2000 karakter içeren A4 açıklama raporu, sağ üst köşesinde
rumuz yazılarak teslim edilmelidir.

SORU41 -- Bir kişi en çok kaç farklı tasarımla katılabilir?

BKZ. CEVAP 34 ve 35.

SORU42 -- Yarışmaya el çizimi ile katılabilir miyiz?
BKZ. CEVAP 27.

SORU43 -- Yarışmayla ilgili bilgiler kısmında 'Yarışmaya bir ekip birden fazla tasarım ile katılabilir'
yazıyor. Bu birden fazla kişinin katılması durumunda mı oluyor yoksa yalnız katıldığımızda da
birden fazla tasarım gönderebiliyoruz? Eğer öyleyse en fazla kaç proje gönderebiliyoruz?
Ve son olarak birden fazla tasarımla katılıyorsak tüm tasarımlar aynı ZİP dosyasında mı
gönderilmeli yoksa ayrı mı gönderilmeli?
BKZ. CEVAP 34 ve 35.

SORU44 – Lise öğrencileri yarışmaya katılabilir mi?
BKZ. CEVAP 8.

SORU45--Yarışmaya bireysel girmeyi planlıyorum birden fazla proje ile katılabilir miyim? Proje
sayısı kısıtlaması var mı?
BKZ. CEVAP 34 ve 35.

SORU46 -- Yarışma şartnamesinde sadece Türkiye ve KKTC üniversite öğrencilerinin
katılabileceği yazıyor. Diğer yarışmalarda Türkiye ve KKTC vatandaşı olup yurtdışında okuyan
bütün tasarım öğrencilerini de kaplıyordu. Acaba bu şekilde değiştirilmesi mümkün müdür?
Çünkü bu sayede bizlerde yurtdışından katılabiliriz ve yarışmadaki çeşitlilik ve yaratıcılık artmış
olur.

Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri, Türkiye ve KKTC’de eğitimlerine devam etmekte olan
öğrencilere yönelik bir yarışma olup, ancak ERASMUS ile yurtdışında eğitimlerine devam
etmekte olan öğrencilerin katılımlarına da açıktır.

SORU47—Katılım şartları ve detayları inceledim, ancak mezun durumunda olanların katılıp
katılamayacağı hakkında bilgi edinemedim, 2012 seramik ve cam teknolojisi mezunuyum
yarışmaya katılma hakkım var mıdır?

BKZ. CEVAP 8.

SORU48-- Ben Makedonya’da mimarlık fakültesinde okuyorum, sizin yarışmanıza katılmamda bir
mahsur var mı?
BKZ. CEVAP 8.

SORU49 -- ''72 DPI, RGB, JPEG formatında orijinal çalışmaların 900*1800 px kaydedilmesinden
kastedilen nedir acaba?
Yarışma raportörlüğü kayıtlarında bulunması adına, daha düşük formatta proje teslimleri
yarışmacılardan istenmektedir.

SORU50-- Bilgisayara yüklenecek olan dijital belgelerden başka belge teslim edilecek mi? Çünkü
kağıt ve zarf üzerinde yarışmacı kimliğini belli edecek isim vs. yazmasın yazıyor hangi kağıt?
Hangi zarf?
Yarışma Şartnamesi 8 no’lu “YARIŞMACILARDAN İSTENENLER” başlığında belirtilen ve
yarışmacılardan istenen doküman ve belgelerin dijital olarak sisteme yüklenmesi
gerekmektedir.

SORU51 -- Öğrenci belgesi 2016-2017 güz dönemine ait olabilir mi?
BKZ. CEVAP 10.

SORU52 -- Hazırlanacak olan paftalar tamamen el çizimi olarak hazırlanabilir mi ? Eğer
hazırlanıyorsa istenilen boyutlarda taratılarak teslim edilebilir mi? Yoksa tamamen bilgisayar
programı kullanılarak mı hazırlanacak?
BKZ. CEVAP 27.

SORU53 -- Tasarımda doğadan esinlenmek zorunlu mu?
BKZ. CEVAP 6.

SORU54 --1-Tasarımlar rölyef şeklinde mi olmak zorunda?
2-Bir kişi birden fazla tasarımla katılabilir mi?
1- Tasarım yaklaşımı olarak rölyef veya resimsel anlatım seçimi, yarışmacının kendi
inisiyatifindedir. Yarışma Şartnamesi 8 no’lu “YARIŞMACILARDAN İSTENENLER” başlığında da

belirtilen ve ‘Üretilebilirlik açısından verilen şablonlar göz önünde bulundurularak tasarımda
dikkat edilmesi gereken hususlar’ alt Başlığı altında detaylıca ifade edildiği üzere, tasarımların
rölyef olarak hazırlanması yarışmacı inisiyatifindedir.
2- BKZ. CEVAP 34.

SORU55 -- Ortaokul öğrencileri katılabilir mi?
BKZ. CEVAP 8.

SORU56 -- Geçen yılın birincisinin eserinin bir mekândaki gösteriminde iki farklı renk tonu
kullanılmış. Ancak tek bir şekilde sadece tek bir renk tonu var. O halde tasarlamış olduğumuz
kaplama sadece şekil olarak mı mevcut? Dolayısıyla bir mekâna yerleştirirken renk geçişleri
vermemde bir sakınca yok mu?
Karoların gerek biçimsel ve rölyef tasarımları, gerekse de renk geçiş kararları yarışmacının
kendi inisiyatifindedir. Tasarlanan seramiğin mekân içindeki duruşu ve farklı renk alternatifleri
ile hacim içinde kurduğu birliktelik ve ilişkinin uyum içerisinde olması beklenmektedir.

SORU57-- Ben 2002 doğumlu önümüzdeki yıl liseye geçecek bir öğrenciyim, yarışmaya katılabilir
miyim?
BKZ. CEVAP 8.

SORU58-- Tasarımlarımız bilgisayarda ki tasarım programları yardımıyla tasarlanabilir mi?
BKZ. CEVAP 27.

SORU59 — Yarışmaya katılabilmek için güzel sanatlar mezunu/öğrencisi olma şartı var mı?
Ve de çizimlerimizi nereye gönderiyoruz?
www.dogadansanatasentasarla.com adresinden 50 mb geçmeyen dokümanlarınızı zip
formatında dijital ortamda yükleyebilirisiniz. Yarışma Son Teslim Tarihi yaklaşınca Raportörlük
tüm kayıtlı katılımcılara ilgili yönlendirmeleri yapıyor olacaktır.

SORU60 -- Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda doktora
öğrencisiyim. Şartnamenin "5. Yarışmaya Katılım koşullarında Eğitim Fakültelerinin Güzel
Sanatlar Eğitimi bölümlerini göremedim. Bizler de yarışmaya katılabiliyoruz değil mi?

Yarışmamız; Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, sanat ve tasarım ile
mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık ve tasarım disiplinlerini kapsayan bölümlerinde
öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri haricinde, Fen-Edebiyat Fakülteleri,
Eğitim Bilimleri gibi tasarım disiplinleri dışında eğitim veren fakülte ve yüksek okul
öğrencilerinin katılımlarına açık değildir.

SORU61-- Ekip olarak katılmayan bir yarışmacı, birden fazla tasarımla yarışmaya katılabilir mi ?
BKZ. CEVAP 34.

SORU62 --Yarışmaya sadece öğrencilere mi yönelik? Mezunlar da katılabilir mi?
BKZ. CEVAP 2

SORU63 -- İyi günler, ODTÜ Endüstri Tasarımı Bölümü Yüksek lisans öğrencisiyim ancak
Temmuzda mezun olmuş olacağım, mezun olmadan katılsam başvurum geçerli midir?
BKZ. CEVAP 10

SORU64 -- Daha önce bu yarışmada veya başka bir yarışmada ödül almış olmak tekrar bu
yarışmaya katılmamıza engel olur mu acaba? (Yeni bir tasarım ile katılmayı temel alarak
soruyorum.)
Yarışmaya katılmanızda bir sakınca yoktur.
SORU65 -- Tasarlanacak olan birim karonun şekli açıklamada yer alan şablondaki gibi mi
olmalıdır? Yani birim karo üçgen olamaz mı?
BKZ. CEVAP 21

SORU66 -- Yapılan eserlerde herhangi bir ölçü kavramı olmayacak mı? 20x20vs gibi?
Yarışma Şartnamesi 8 no’lu “YARIŞMACILARDAN İSTENENLER” başlığında da belirtildiği üzere;
Tasarımcılar bütün anlatımlarını 3 (üç) adet A2 paftada gerçekleştireceklerdir. Bu paftalarda
ölçek sınırlamaması bulunmamakla birlikte, yarışmacının seçmiş olduğu ölçek paftada
belirtilmesi gerekmektedir.

SORU67 -- Ödül almaya hak kazanan öğrenciler, oluşabilecek bir sorun sebebiyle ödül törenine
gelemedikleri takdirde verilen ödülün geri alınma gibi bir durumu söz konusu mu?
Hayır.

