8. ZEKİ YURTBAY TASARIM ÖDÜLLERİ – SORULAR VE CEVAPLARI
Bu belgede 8. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri ilgili sorular yanıtlanmıştır. Benzer içeriklerdeki sorular
kategorize edilerek cevaplanmış, sorularda yer alan kimlik bilgileri çıkarılarak yazım biçimine
müdahale edilmiştir.
SORU 1: Yarışma için 2020 bahar dönemi öğrenci kaydı istenmekte. Öğrenciliği devam eden, kayıtlı
olan fakat bahar döneminde ders almadığı için öğrencilik durumu pasif olan öğrenciler yarışmaya
katılabilirler mi?
CEVAP 1: Yarışma şartnamesinin 5.7 maddesinde belirtildiği üzere "Ekip üyelerinin, öğrencilik
durumlarını,
bağlı
bulundukları
yüksek
öğrenim
kurumundan alacakları
belge
ile
kanıtlamaları gerekmektedir. Katılımcının 2020 Bahar Dönemi’nde öğrenci olduğunu belge ile
göstermesi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan mezun öğrenciler yarışmaya katılabilir.” Belirtilen
dönemde ya da halen öğrenci olduğunuzu ibraz etmeniz durumunda yarışmaya katılabilirsiniz.
Bu kapsamda pandemi süreciyle bazı üniversitelerin akademik takvimlerinde değişiklik olduğundan
dolayı, 1 Ağustos 2020 öncesine kadar mezun olan herkes yarışmaya katılabilir.
SORU 2: Yarışma şartnamesinde istenen başvuru formunu ve öğrenci belgesini sitede hangi alana
yükleyeceğiz ya da mail atacağız?
CEVAP2: Başvuru formu, öğrenci belgesi vb. dokümanları "proje yükleme" kısmı aktif hale
geldiğinde yarışma web sitesi üzerinden yükleyebilirsiniz.
SORU 3: Endüstri mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Mezun olmadım. Şu an yaz okulunda ders
almaktayım. 2019-2020 akademik yılının ilk yarısında yani 2020 ocak ayında mimarlıktan mezun o
olan arkadaşımla katılmak istiyorum. Mümkün müdür?
CEVAP 3: Bölümünüz şartnamede yer alan bölümleri kapsamamaktadır. Bahsetmiş olduğunuz ekip
üyesi ise şartnamede yer alan dönemden önce mezun olmuştur. Belirtilen tarihten önce mezun olan
ya da bahar döneminde öğrenci olduğuna dair öğrenci belgesini iletebilecek bir ekip başı olması
şartıyla ekip üyesi olarak yarışmaya katılabilirsiniz.
SORU 4: Ekip temsilcisi mimarlık bölümü öğrencisi ve ekibin diğer üyesi bilgisayar mühendisliği
öğrencisi olarak yarışmaya başvurabilir miyiz?
CEVAP 4: Evet.
SORU 5: Tasarladığımız seramik karo adedi için bir sınırlama var mıdır?
CEVAP 5: Bir seri olarak tasarlanmış karolarda sayı kısıtlaması yoktur.
SORU 6: Psikoloji öğrencisiyim, tasarım veya mimarlık öğrencisi olmasam da katılabilir miyim?
CEVAP 6: Yarışma şartnamesinin 5.4 bölümünde belirtildiği üzere ekZp temsZlcZsZ, TürkZye ve
KKTC’dekZ ünZversZtelerZn tasarım bölümlerZne bağlı, mZmarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve
görsel ZletZşZm tasarımı, sanat ve tasarım Zle mühendZslZk fakültelerZne bağlı mZmarlık ve tasarım
dZsZplZnlerZnZ kapsayan bölümlerZnde öğrenZm gören ön lZsans, lZsans ve lZsansüstü (yüksek lZsans,
sanatta yeterlZk ve doktora) öğrencZlerZ olabZlZr. DZğer tüm dZsZplZnlerden öğrencZler, yukarıdakZ
şartları sağlayan ekZp temsZlcZsZnZn olduğu ekZplerZn üyesZ olarak Zle yarışmaya katılabilir.
SORU 7: Yeni mezun bir tasarımcıyım öğrenci değilim yarışmaya bende katılım sağlayabiliyor
muyum?
CEVAP 7: Yarışma şartnamesinin 5.7. maddesinde belirtildiği üzere "Katılımcının 2020 Bahar
Dönemi’nde öğrenci olduğunu belge ile göstermesi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan mezun
öğrenciler yarışmaya katılabilir.”

SORU 8: Tasarımlarımızı sadece dijital ortamda yapabilir miyiz yoksa seramiğe dökmemiz yani
hayata geçirmemiz gerekiyor mu ?
CEVAP 8: Tasarımlarınızı manuel ya da dijital çizim tekniklerinden dilediğinizi kullanarak
yapabilirsiniz. Katılımcılardan herhangi bir 3 boyutlu fiziksel bir model çalışması beklenmemektedir.
SORU 9: Doktora öğrencisiyim. Bu nedenle kaçıncı senem olduğunu mu yazmalıyım? Covid 19
salgınını da göz önünde bulundurarak, öğrenci belgesini e-devletten alabilir miyim?
CEVAP 9: Doktora öğrencisi olduğunuzu yazarak sene belirtebilirsiniz. Evet, e-devletten belgenizi
de alabilirsiniz.
SORU 10: Yarışmaya bireysel olarak katılanlar ve ekiple beraber katılan kişiler aynı başvuru formunu
mu dolduracak ve başvuru formu projeyle beraber mi teslim edilecek?
CEVAP 10: Şartnamenin 18. sayfasında yer alan başvuru formunda bireysel katılımcılar ilk
sırayı EKİP TEMSİLCİSİ ADI VE SOYADI: kısmını, ekip üyeleri ise EKİP ÜYESİ ADI VE
SOYADI: kısmını doldurması gerekmektedir. Evet, başvuru formunu diğer tüm istenen belgeler ile
birlikte iletmeniz gerekmektedir.
SORU 11: 10 yılı aşkındır tasarımcı olarak çalışıyorum. Öğrenimimi makine teknikerliği ve işletme
fakültesi olarak tamamladım. Yarışmaya katılma şartlarından bölüm kısıtlamasına takılıyorum.
Katılmam mümkün değil mi bu durumda?
CEVAP 11: Bkz. CEVAP 1
SORU 12: Bu sene mezun oldum. Bundan dolayı yarışmaya katılabiliyor muyum?
CEVAP 12: Bkz. CEVAP 1.
SORU 13: Yarışma şartnamesinde 'Yarışmaya Katılım Koşulları' bölümünün 5.9. maddesi; 'Her ekip
yarışmaya en çok 3 (üç) proje önerisi ile katılabilir' ifadesini içermektedir. Bu durum bireysel olarak
katılmak isteyen öğrencilerin de aynı şekilde en çok 3 proje önerisi ile katılabileceği anlamına
gelmekte midir? Yoksa sadece ekip katılımlarında geçerli olan bir durum mudur?
CEVAP 13: Bireysel olarak da 3 projeyle katılabilirsiniz.
SORU 14: Bireysel olarak birden fazla proje önerisi ile katılabiliyorsak, web sitenizden edinmiş
olduğumuz rumuzu her projede de kullanmalı mıyız? Yoksa almış olduğumuz rumuz sadece bir proje
için mi geçerlidir?
CEVAP 14: Sistem tarafından size atanan rumuz tüm projeleriniz için geçerli olacak. Jüri seçimi
hazırlık sürecinde raportörlük olarak her bir projenize ayrı olarak raportör numarası verilecektir.
SORU 15: Yarışmacılardan İstenenler bölümünün ilk maddesinde yer alan 'Ölçeğe uygun şablon
altlıkları ise www.dogadansanatasentasarla.com adresinden indirilebilir' ifadesi ile kastedilen
şablonlara ulaşamamış durumdayım. Sadece şartnamenin sonunda yer alan Ek.2 sayfası
bulunmaktadır. Bu durumda istenen formata uygun şablonu kendim mi hazırlamalıyım?
CEVAP 15: Şartnamede verilen şablonlar karo tasarımlarının dikdörtgen formlu olduğunu
vurgulamak üzere verilmiştir. Pafta yerleşiminize uygun olacak şekilde şablonları kendiniz
oluşturabilirsiniz.
SORU 16: Ekip Formu'nun .docx veya .doc uzantılı şekilde A4 boyutunda bir dosyası bulunmakta
mıdır?

CEVAP 16: Ekip formuna dair bir .doc veya docx dosya bulunmamakla birlikte şartnamenin çıktısını
doldurmanız ve imzalamanız gerekmektedir.
SORU 17: İki kişilik bir ekip olarak başvuracağız. Proje yüklerken ekip arkadaşımın da rumuzu
soruluyor, yazabilmemiz için onun da kayıt olması mı gerekli?
CEVAP 17: Evet. Yarışmaya katılacak her tasarımcının kayıt olması gerekmektedir.
SORU 18: Yarışmaya bireysel katılan yarışmacı veya yarışmaya ekip olarak katılan tüm ekip üyeleri
tarafından imzalanmış şartnamenin taranmış JPEG hali ile istenen tam olarak nedir ?
CEVAP 18: Şartnamenin tüm sayfalarının ve sonundaki formun eksiksiz olarak doldurularak ve tüm
ekip üyelerinin imzalarına yer verilerek taranması ve dosyalarla birlikte yüklenmesi gerekmektedir.
SORU 19: Ekip Formu (Şartname son sayfasında yer alan formun eksiksiz doldurulmuş A4 hali)
şartname içindeki hali olduğu gibi kullanılarak posta olarak mı yollanmalıdır yoksa dijital olarak mı
teslim edilmelidir? Ve şartnameden ayrı olarak mı teslim edilmelidir?
CEVAP 19: Bkz. CEVAP 2
SORU 20: Temassız temas kavramını anlatırken gerek afişte gerek anlatımlarınızda teknoloji
kavramı üzerinde duruluyor. Tasarımlarımız teknoloji kavramı ile bağlantılı mı olmak zorunda ?
CEVAP 20: Bu konuda raportörlük olarak hazırladığımız video içeriğini aşağıdaki bağlantıdan
inceleyebilirsiniz. "Temassız Temas” kavramı birçok farklı şekilde ele alınabilir. Yarışmanın görsel
kimliğinden bağımsız olarak dilediğiniz bağlamda çalışmalarınızı yapabilirsiniz.
http://www.mimarizm.com/haberler/gundem/temassiz-temas-nedir_131601
SORU 21: Ben İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra başka
bir üniversitede eğitimime devam etmekteydim fakat bu yıl dondurmak durumunda kaldım haliyle bu
yıl harç ödemesi yapmadığım için öğrenci belgesi alamadım. Yarışmaya katılabilir miyim?
CEVAP 21: Ekip üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan
alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir. Katılımcının 2020 Bahar Dönemi’nde öğrenci
olduğunu belge ile göstermesi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan mezun öğrenciler yarışmaya
katılabilir.
SORU 22: Meslek yüksek okulu Moda tasarım bölümü öğrencisi olarak yarışmaya katılım
sağlayabilme hakkım var mıdır acaba?
CEVAP 22: Yarışma şartnamesinin 5.4 maddesindeki hususlarda belirtildiği üzere "Moda Tasarımı”
bölümü tasarım disiplini altında değerlendirilen bir bölüm olduğundan yarışmaya katılabilirsiniz.
SORU 23: Öğrencilik durumu devam eden fakat kaydını dondurmuş öğrencilerde yarışmaya
katılabiliyor mu?
CEVAP 23: Bkz. CEVAP 1
SORU 24: Ben bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim aynı zamanda bu yıl iç mekan tasarımı
bölümüne kayıt oldum, Yarışmaya katılmak istiyorum. Bölümü yeni kazandığım için bunun engel
olup olmadığını öğrenmek istiyorum.
CEVAP 24: 2020 Bahar Dönemi’nde “İç Mekan Tasarım” bölümünde de öğrenci olduğunuzu ibraz
etmeniz durumunda yarışmaya katılabilirsiniz. Fakat belirtilen dönemde sadece “Bilgisayar
Mühendisliği” bölümü öğrencisi olduğunuza dair öğrenci belgesi ibraz etmeniz durumunda
yarışmaya katılmanız mümkün değildir. Ayırca Bkz. CEVAP 3

SORU 25: Doğadan sanata yarışmasında istenilen bütün evrakları proje tesliminde mi
göndereceğiz?
CEVAP 25: Evet. Yüklenecek tüm dosyalar içinde olması gerekenler tek bir klasörde bir araya
getirilerek 50 mb geçmeyen zip. dosya içerisinde proje yükleme modülüne yüklenecektir.
SORU 26: Ben 2020 Ağustos tarihinde mezun oldum. Yarışmaya katılım hakkım var mı?
CEVAP 26: Yarışma ilan edildiği dönemde öğrenciliğinizin devam ediyor olması nedeniyle ,
şartnamede katılım koşulları ile ilgili diğer tüm şartlara uygun olmanız durumunda yarışmaya
katılabilirsiniz.
SORU 27: Duvarın boyutlarını tamamen biz belirleyebiliyor muyuz?
CEVAP 27: Karo tasarımı haricinde kurgulayacağınız mekanlarda herhangi bir boyut ve ölçek sınırı
yoktur.
SORU 28: Yarışma sitesinde, proje yüklemeleri alanından projelerimizi ve kimlik bilgilerimizi (kimlik
fotokopisi, başvuru formu vs...) yükleyeceğimizi söylemiştiniz. Paftaları ayrı dosyada, kimlik bilgilerini
ayrı dosyada mı göndermeliyiz?
CEVAP 28: Bkz. CEVAP 25
SORU 29: A4 açıklama raporu, paftalarla birlikte teslim edilmelidir yazıyor şartnamede. Kimliğimizin
açığa çıkmaması için açıklama raporunun sağ üst köşesine rumuz yazmamız gerekiyormuş.
Bununla ilgili detayları da verebilir misiniz?
CEVAP 29: Paftalar, açıklama raporu üzerinde herhangi bir rumuz ya da isim olmadan tek bir klasör
olarak sisteme yüklenmelidir.
SORU 30: Temmuz 2020 tarihinde mezun oldum. Yarışma ilanı temmuz ayında olduğu için
mezuniyetimde aynı döneme denk geliyor yine de yarışmaya dahil olabilirim miyim?
CEVAP 30: Yarışmaya katılabilirsiniz. Bkz. CEVAP 1
SORU 31: Elektrik teknolojisi bölümünde eğitim görmekteyim bireysel olarak yarışmaya katılabilir
miyim?
CEVAP 31: Bkz. CEVAP 3
SORU 32: Biyomedikal mühendisliği okuyorum ve bölümümün büyük çoğunluğu (Seramik, oda
tasarımı gibi olmasa da) tasarım içeriyor bireysel olarak yarışmaya katılabiliyor muyum?
CEVAP 32: Bkz. CEVAP 3
SORU 33: Bireysel katılımlarda şartname sonunda bulunan başvuru formunda ekip temsilcisi ve
katılımcıları adına bir sayfa düzenlenmiş, bu sayfa sadece ekip halindeki katılımcılar için mi geçerli?
CEVAP 33: Bireysel başvurular için başvuru formunda ilk sırada yer alan Ekip Temsilci alanını
doldurmanız gerekmektedir.
SORU 34: imzalanmış şartnameyi nasıl hazırlamalıyım?
CEVAP 34: Şartnamenin çıktısını alıp imzalayarak taratabilirsiniz ya da imzanızı taratıp sayfalara
ekleyebilirsiniz.

SORU 35: Eğitim Fakültesi Resim iş eğitimi ana bilim dalından mezun oldum. Güzel sanatlar
fakültesi bünyesinde eğitim gördüm.
CEVAP 35: Mezun olduğunuz bölüm Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı veya ilişkili ise yarışmaya
katılabilirsiniz.
SORU 36: 3.paftada tasarımımızı yerleştireceğimiz mekanı sizin belirlediğiniz belli mekanlara
göre mi yapacağız? Ya da tümüyle bize ait herhangi bir mekan seçip bu mekana uygun şekilde mi
yerleştireceğiz?
CEVAP 36: 3. Paftada kullanılacak mekan tasarımcı tarafından seçilmektedir, herhangi bir kısıtlama
yoktur.
SORU 37: Mimari restorasyon ön lisans bölümü yarışmaya katılabilir mi?
CEVAP 37: Evet. Bkz. CEVAP 1
SORU 38: Yarışmaya 2 kişi katılmak istiyoruz. Bir kişi mimarlık yüksek lisans öğrencisi, diğer kişi ise
2019 mimarlık lisans mezunu. Yeni mezun kişilerde ekip içerisinde yer alabilir mi?
CEVAP 38: Yarışma katılımcılarının 2020 Bahar döneminde öğrenci olmaları gerekmektedir. Bu
nedenle 2019 mezunu kişilerin yarışmaya katılması mümkün değildir. Bkz. CEVAP 1
SORU 39: Yurtbay seramik yarışması için hazırlayacağımız paftaların üzerine sistem üzerinden
otomatik verilen rumuzları pafta üzerine yazmalı mıyız? Eğer paftanın üzerine yazarsak paftanın
hangi köşesine yazmamız gereklidir?
CEVAP 39: Proje görsel ve dokümanlarının üzerinde kesinlikle isim ya da kimliği ifşa edecek bilgiler
yazılmamalıdır.
SORU 40: E-devlet üzerinden alınan öğrenci belgesi geçerli midir?
CEVAP 40: Evet.
SORU 41: Farklı üniversitelerden kişiler aynı ekipte bulunabilir mi?
CEVAP 41: Evet.
SORU 42: 3 pafta haricinde şartnamede yer alan ve içine yerleştirmekle sorumlu olduğumuz
karoların olacağı sayfa da şartnamenin içinde olacak ve imzalanacak mı? Yoksa ayrıca şartname
dışında içine yerleştirilip mi yollanacak?
CEVAP 42: Şartnamede verilen şablonlar karo tasarımlarının dikdörtgen formlu olduğunu
vurgulamak üzere verilmiştir. Pafta yerleşiminize uygun olacak şekilde şablonları kendiniz
oluşturabilirsiniz. Bu şablonu imzalamanız ve yüklemeniz gerekli değildir.
SORU 43: Yapılan tasarım hem 30x60 hem de 30x90cm ebatlarında mı isteniyor yoksa her iki
ebattan biri tercih edilebilir mi?
CEVAP 43: Verilen iki ebattan birini seçerek çalışma yapabilirsiniz.
SORU 44: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi lisans mezunuyum.
Şu an İtalya’da YÖK denkliği olan bir okulda yüksek lisans yapmaktayım. Yarışmaya katılabilir
miyim?
CEVAP 44: Eğer Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden geçen
dönem mezun olduysanız ve 2020 Bahar döneminde bu okulda öğrenci olma şartını karşılıyorsanız
mezuniyet belgenizle yarışmaya katılabilirsiniz. Fakat mevcut üniversiteniz TC ve KKTC dışında bir
üniversite olduğu için şu anki öğrenci belgenizle yarışmaya katılımınız mümkün değildir.

SORU 45: Verilen karo ebatları A2 paftaya sığmıyor. Bunları istediğimiz ölçekte küçültüp mü paftaya
yerleştireceğiz?
CEVAP 45: Şartnamede verilen şablonlar karo tasarımlarının dikdörtgen formlu olduğunu
vurgulamak üzere verilmiştir. Pafta yerleşiminize uygun olacak şekilde şablonları kendiniz
ölçeklendirerek oluşturabilirsiniz.
SORU 46: Açık öğretim öğrencileri yarışmaya katılabiliyor mu?
CEVAP 46: Evet. Bkz. CEVAP 1
SORU 47: Tasarım da önceki senelerde ki gibi minimalist tarzı mı uygulamamız lazım?
CEVAP 47: Tasarımlarda bir sınırlama yoktur, tasarım yaklaşımı katılımcıların inisiyatifindedir.
SORU 48: İstenilenler listesinde ‘’imzalanmış şartname’’ ve ‘’imzalanmış ekip formu’’ diye iki ayrı
ifade var, bunlar imzalanması gereken iki şey var anlamına mı geliyor? İmzalanması gereken tek
şey EK.1 başvuru formu mu? İmzalanmış şartnameden kastedilen nedir?
CEVAP 48: Evet imzalanması gereken iki evrak var. Başvuru formu dışında tüm şartnamenin
imzalanmış halini iletmeniz gerekiyor. (Şartnamenin sayfalarına dijital olarak imza ekleyebilir ya da
çıkış alarak imzalayıp taratabilirsiniz)

SORU 49: Temmuz ayında iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünden mezun oldum. Yarışmaya
mezunlar olan kişilerde katılabilirmiş fakat proje gönderiminde belgelerimizi de gönderirken mezun
olduğumuza dair belgeyi mi gönderiyoruz yoksa e-devletten daha önce almış olduğum öğrenci
belgesi var hangisi kabul görüyor?
CEVAP 49: Ekip üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan
alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir. Katılımcının 2020 Bahar Dönemi’nde öğrenci
olduğunu belge ile göstermesi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan mezun öğrenciler yarışmaya
katılabilir. Şartnamede yer alan bu madde doğrultusunda eğer 2020 Bahar döneminde öğrenci
olduğunuzu gösteren belge yeterli olacaktır. Mezun olduğunuza dair belgeyi de arzu ederseniz
paylaşabilirsiniz.

SORU 50: Bu yıl Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü kazandım. Yarışmaya katılabilir miyim?
CEVAP 50: Bkz. CEVAP 6
SORU 51: Yaptığım iki tasarımı aynı rumuz kodu ile sistemde ilk tasarımı yüklediğim yere mi
ekleyeceğim?
CEVAP 51: Evet, klasörlerinize rumuz-1 rumuz-2 olarak isim verip yükleme gerçekleştirebilirsiniz.

SORU 52: Paftalarda pafta no 2’deki gibi birkaç karonun yan yana çoğaltılmış halini sayfa 18 deki
şablona yerleştirilmesini mi kastediyorsunuz ? Yoksa ayrıca küçültüp sayfa 17’ye eklenmesi mi doğru
olan?
CEVAP 52: İkinci paftada bir ölçek ve şablon kısıtlaması olmaksızın karoların yan yana gelince nasıl
görüneceği görülmek istenmektedir. Yarışmanın web sitesinde yer alan geçmiş yılların kazanan
projelerini incelemenizin faydalı olacaktır.

SORU 53: Şartnamede 2020 Bahar'da öğrenci olma şartı var. Mimarlıktan mezun oldum 2019'da.
2020 baharda öğrenci değildim ancak şuan Peyzaj Mimarlığı'nda yüksek lisans öğrencisiyim.
Yarışmaya katılabilir miyim?
CEVAP 53: Peyzaj Mimarlığı'nda yüksek lisans öğrencisi olarak yarışmaya katılabilirsiniz. Bkz
CEVAP 1
SORU 54: Yapacağımız tasarımları bilgisayar ortamında mı çizmeliyiz yoksa elle de çizmemiz yeterli
olur mu?
CEVAP 54: Tasarımlarınızı manuel ya da dijital çizim tekniklerinden dilediğinizi kullanarak
yapabilirsiniz.

SORU 55: Pafta tasarımımızda rumuz, Yurtbay seramik logosu, başlık vb. gibi yarışmaya ait ögeleri
kullanmalı mıyız?
CEVAP 55: Bkz. CEVAP 29
SORU 56: Tasarım sürecinde seramik malzemenin kullanım alanı (ıslak hacim vs.) ile ilgili bir kural
var mı?
CEVAP 56: Hayır. Seçilecek mekan tasarımcının inisiyatifindedir.
SORU 57: Tasarıma düşeyde veya yatayda çalışmak hususunda serbest davranabilir miyim?
CEVAP 57: Evet. Yatay ve düşey tasarım tasarımcının inisiyatifindedir.
SORU 58: Tasarımda kullanılacak karo ölçüleri markanın üretim bandına göre belirlemek
zorunluluğu var mı?
CEVAP 58: Tasarımlarınızda 30x60 veya 30x90 ölçülerinden birini kullanmanız gerekmektedir.
SORU 59: 2020 bahar döneminde temmuzda mezun oldum. Yarışmayı mezun olduktan sonra
gördüm. Öğrenci belgesi yerine mezuniyet belgesi 2020 mezunu olduğumu gösteren taranmış
diploma ve ya transkript geçerli olur mu?
CEVAP 59: Evet. Ekip üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim
kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir. Katılımcının 2020 Bahar Dönemi’nde
öğrenci olduğunu belge ile göstermesi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan mezun öğrenciler
yarışmaya katılabilir.
SORU 60: Oluşturulacak zip dosyasında yer alan imzalı şartname ekinde şartnamenin bütün
sayfaları mı imzalanacak.
CEVAP 60: Evet.
SORU 61: Yeni mezun olarak pandemi sürecinden dolayı okuldan belge alamayacağım fakat elimde
mezuniyet öncesi tarihli e-devlet öğrenci belgesi mevcut . Acaba yeterli mi?
CEVAP 61: Evet.
SORU 62: Mimarlık bölümünden yeni mezun oldum. Halihazırda tasarım ile alakalı olmayan bir
önlisans programında öğrenciyim. Yarışmaya tek başıma katılmak istiyorum. Mümkün müdür?
CEVAP 62: 2020 Bahar Dönemi öğrencisiyseniz bireysel katılım sağlayabilirsiniz. Aksi halde ekip
halinde katılımla ekip üyesi olarak yarışmaya katılım sağlayabilirsiniz.

SORU 63: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisiyim. Lisansımı da aynı
bölümde yaptım. Şartnamede yazılı olan mühendislik fakültesine bağlı ibaresi mühendislik
bölümlerinin de kabul edileceği anlamına mı geliyor? Bu şartlarda yarışmaya katılım sağlayabilir
miyim ?
CEVAP 63: Belirtmiş olduğunuz bölüm ile ekip olarak yarışmaya katılarak ekip üyesi olabilirsiniz,
bireysel katılım sağlayamazsınız.
SORU 64: 2020 yılında Güzel Sanatlar fakültesi resim bölümünden henüz mezun oldum 2020 bahar
yarı yılında öğrenci idim. Yarışmaya katılabilir miyim ?
CEVAP 64: Bkz. CEVAP 1

