ULUSLARARASI GENÇ
ÖDÜLLERİ VE SERGİSİ

MİMARLAR

FİKİR

PROJESİ

“Sınırsız Mimarlık: Çocuk Eğitim Mekanları”
Madde 1: Amacı ve Kapsamı
Mimarlığı düşünürken ve tasarlarken “sınır” kavramının ufuk açıcı çağrışımları vardır. Sınır,
nicelik bakımından inilebilecek en alt ve çıkılabilecek en üst düzeyleri hatırlatır. Mimarlığın
fiziksel kurgusuyla ilgili bu tür niceliksel sınırlardan bahsedilebileceği gibi mimarlığın niteliğini
belirleyen mekânsal tanım da sınırlar üzerinden vücut bulmaktadır. Alışılageldik mekân
oluşum düşüncesi sözde “doğal” ve “yapay” çevreler arasına çekilen sınırlar ile var olur.
Bununla birlikte “sınır” salt bir hat tanımlayan gelişigüzel bir sözcük olarak değil kendi içinde
mekânsal derinliğe sahip, ayraç olduğu kadar bağlaç olarak da çalışabilen ve farklı mimari
problemleri çözmeye yarayan bir anahtar sözcük olarak da görülebilir. Dolayısıyla sınırın
niteliğinin belirlenmesi mimarlığın kapsamına giren işlevsel, yapısal ve estetik problemlerin
çözümünde kritik bir önem kazanabilir.
Katılımcılarını “sınır” kavramının mimari boyutu hakkında daha derin bir düşünme sürecine
davet eden bu yarışmada “çocuk eğitim mekânları” söz konusu kavram hakkında
geliştirilecek mekânsal düşüncelerin test edilebileceği bir işlevsel problem olarak seçilmiştir.
Çağımızda hızla değişen dünya eğitim mekânları için de yeni yorumları mecbur kılmaktadır.
Bu çerçevede katılımcılardan “sınır” kavramı üzerinde yetişkinlerce biriktirilmiş kalıplaşmış
algıları bertaraf ederek çağımızın mekânsal problemlerini pedagojik bir perspektiften ele
almaları beklenmektedir.
Madde 2: Düzenleyen Kuruluşlar
Etkinlik, UIA himayesinde Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlenmiştir.
Madde 3: Etkinliğin Şekli
Etkinlik uluslararası mimarlık ve şehircilik ödül programına ilişkin UIA/UNESCO kurallarına
uygun, fikir projesi ödülleri olarak düzenlenmiştir.
Madde 4: Katılım Koşulları

a) Katılımcıların 1976 yılı ve sonrası doğumlu ve mimar olmaları,
b) Yurt içi katılımcıların Türkiye Mimarlar Odasına kayıtlı mimar olmaları,
c) Yurt dışı katılımcıların kendi ülkelerinde Mimarlık örgütüne kayıtlı mimar olmaları
gerekmektedir.
d) Ekip ile katılım mümkündür. Ekip halinde katılınması DURUMUNDA, ekip üyelerinden
her birinin a,b ve c maddelerindeki şartları taşımaları GEREKMEKTEDİR.
e) Etkinliğe katılım ücretsizdir.
f) Jüri veya Teknik komite üyelerinin yakınları olan kişiler katılamazlar.
Madde 5: Etkinliğin Dili
Belgeler ve sunulacak projelerde kullanılacak dil, Türkçe veya İngilizcedir.

Madde 6: Etkinlik Takvimi

•
•
•
•
•
•
•
•

Etkinlik ilanı:
Soru sorma için son gün:
Soru-Cevapların yayınlanması için son gün:
Yollanan projelerin teslim alınması için son gün:
Finalistlerin ilanı:
Jüri final değerlendirmesi:
Projelerin sergilenmesi:
Ödül töreni:

15 Aralık 2014
12 Ocak 2015
19 Ocak 2015
2 Mart 2015
30 Mart 2015
30 Nisan 2015
2 Mayıs 2015
2 Mayıs 2015

Madde 7: Soru ve Cevaplar
Etkinlik ile ilgili bütün sorular, 12 Ocak 2015 tarihine kadar web sayfasında bulunan sorucevap formunu doldurarak gönderilecektir.
Sorular, etkinliği düzenleyenler tarafından 19 Ocak 2015 tarihine kadar cevaplandırılacaktır.
Tüm soru ve cevaplar bu tarihte Uluslararası Genç Mimarlar Buluşması web sitesinde
yayınlanacaktır.
Madde 8: Rumuz

•

Tüm projeler sahibi bilinmeden sergilenecek ve değerlendirilecektir. Katılımcılar
gönderdikleri dokümanda bulunacak bir rumuz belirleyeceklerdir. Bu rumuz ardışık olmayan
3 rakam ve 2 harften oluşacaktır. Rumuz 15 mm/50 mm beyaz fon üzerinde siyah puntoyla
yazılacak ve yollanacak bütün belgelerin sağ üst köşesinde yer alacaktır.

•
Teknik komite jürinin değerlendirme esnasında kimlik kodlarını seri numaralarla
gizleyeceklerdir.
•
Jüri final değerlendirmesini yaptıktan sonra, kimlik belirten zarflar açılacak ve gizlilik
ortadan kalkacaktır.
Madde 9: Teslim Koşulları

•

•

Tüm belgelerde katılan kişi veya kişilerin kimlikleri gizli olacaktır.

Başvurular katılımcıların bilgilerini içeren kapalı bir kimlik zarfıyla yapılacaktır. Kapalı
zarfın dışına katılımcıların rumuzu yazılacak içine de ad, soyad, telefon, mail adresi, iletişim
adresi, kimlik fotokopisi ve kayıtlı olduğu Mimarlar Odası bilgileri (sicil no) konacaktır.

•

Ekip olarak katılınması halinde tüm ekip üyelerinin bilgileri kimlik zarfının içinde yer
alacaktır.

•

Proje dikey olarak, tek paftada sunulacaktır.

•

Proje panosu, verilen format doğrultusunda hazırlanır. Format için programın web
sayfasına bakılabilir. Sergiye katılmak için hazırlanan pano (pano boyutu: 70x100 cm) BASKI
alınmadan, DİJİTAL olarak, en az 150 dpi çözünürlükte, TIFF/JPEG/EPS belgesi, CMYK
olarak CD/DVD içerisine kaydedilerek gönderilecektir.

•

CD ve kimlik zarfı düz bir kağıtla paketlenecek, paketin üzerine açık ve okunabilir bir
şekilde Uluslararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi yazılacaktır.
Paket aşağıdaki adrese gönderilecektir.
Serap KAYA
0090 533 766 99 57
MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ
Meltem Mahallesi 3808 Sokak No: 16
07500 ANTALYA TÜRKİYE

•
•

Kargoyla yurtdışından gelecek projelerin teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde
yurtiçinden gelecek projelerin de 3 gün içerisinde teslim adresine ulaşmış olması
gerekmektedir.
Kargoyla gönderilen projelerin makbuzları 2 Mart 2015 saat 17.00’ye kadar iletişim
adresine fax çekilecektir.
Fax : 0090 242 237 58 20

•

Proje gönderim bedeli (kargo ücreti) gönderen kişiye aittir.

•

Elden teslim edilecek projelerin 2 Mart 2015 tarihinde saat 17.00’ ye kadar teslim
edilmesi gerekmektedir.
Geç başvurular kabul edilmeyecektir.
Ayrıca www.gencmimarlarbulusmasi.com web sitesinde bulunan proje gönderim
alanına yukarıda formatı belirtilen proje panosu, proje raporu, katılımcı kimlik ve
iletişim bilgileri belirtilen son tarihe kadar katılımcı tarafından yüklenecektir.

•
•

Madde 10: Sunum Koşulları

•
•
•
•
•

Proje senaryosu WORD DOSYASI formatında olacak, 500 kelimeyi geçmeyecek ve
imaj (resim, fotoğraf,grafik, şekil, vs) içermeyecektir.
Bütün dokümanlar en az 150 dpi çözünürlükte pdf formatında 2 adet CD olarak
gönderilecektir. Senaryo Word dosyası olarak CD’ ler içinde yer alacaktır.
Sunum tekniği serbesttir.
Her katılımcı sadece tek bir proje ile katılabilir.
Senaryo ve paftanın sağ üst köşesine rumuz yazılacaktır.

Madde 11: Jüri ve Raportörler
Jüri:
Asıl:
Fabian Llisterri (İspanya) UIA Sayman Üyesi, UMAR Yönetim Kurulu Üyesi
Dominic Gauzin Müller, (Fransa) écologiK Mimarlık Magazin Dergisi Editörü
Regina Gonthier, (İsviçre) UIA I. Bölge Konsey Üyesi
Deniz Dokgöz , (Türkiye) Yrd.Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Kemal Reha Kavas, (Türkiye) Doç.Dr.,Akdeniz Üniversitesi
Yedek:
Eszter Baku, Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi
Fulya Selçuk, Araştırma Görevlisi Dokuz Eylül Üniversitesi
Raportörler:
Deniz Büyükkurt
Funda Alyanak kaya
Serap Kaya

Mimar
Y.Mimar
Mimar

Madde 12: Sonuçların Açıklanması ve Sergi

•

Jüri tarafından belirlenen finalist 10 proje sırasız olarak 30 Mart 2015 tarihinde
açıklanacaktır. Jüri değerlendirmesi sırasında ilk 10 projeyi rumuzlarıyla komiteye
bildirecektir. Bu ilk 10 proje buluşma kapsamında katılımcılara sunum yapacak ve
sunumların sonucunda katılımcılar oylarıyla “Katılımcı Özel Ödüllü” nü
belirleyeceklerdir.
"Katılımcı Özel Ödüllü” ve jüri tarafından belirlenmiş olan sonuçlar, 10. Genç Mimarlar
Buluşması esnasında açıklanacaktır.
Jüri raporu Uluslararası Mimarlar Birliğine (UIA) gönderilecektir.

Madde 13: Ödüller
•
•
•

1.lik Ödülü: 2500 euro
2.lik Ödülü: 1500 euro
3.lük Ödülü: 1000 euro

Katılımcı Özel Ödülü: 1500 euro

Sonuçlar açıklandıktan en geç 3 ay içerisinde kazananların ödülleri teslim edilecektir.
Madde 14: Telif Hakkı ve Projelerin Geri Verilmesi
Gönderilen bütün projelerin telif hakkı müellifine aittir. Ancak, tüm katılımcılar, projelerinin
sonuçlar açıklandıktan sonra Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) ve Türkiye Mimarlar Odası
tarafından her türlü yayında kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar.
Etkinliğe gönderilen hiç bir proje geri verilmeyecektir.
İletişim için:
MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ
Meltem Mahallesi 3808 Sokak No: 16
07500 ANTALYA TÜRKİYE
TELEFON : 0090 242 237 86 92–93-94
: 0090 533 766 99 57
FAKS

: 0090 242 237 58 20

E-MAİL

: gencmimarlar@mo.org.tr

WEB

: www.gencmimarlarbulusmasi.com

