
“DÜNYA İÇİN ALÜMİNYUM İLE TASARLA 2023” 

SORU-CEVAP TAKVİMİNDE GELEN SORULAR VE CEVAPLARI 

Şartnamede belirtildiği üzere soru-cevap aralığı olan 1-20 Kasım tarihleri arasında gönderilmiş 

soruların yanıtları aşağıdadır. 

1- Yarışma, şartnamede profesyonel kategoride yarışmaya katılım koşullarında belirtilen meslek 

gruplarına (Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Mimarlık) ek olarak lisansı Peyzaj Mimarlığı olan 

profesyonellere de açık mıdır? 

1- Öğrenci kategorisinde şartnamede belirtilen meslek grupları dışında katılıma açık değildir.  

Profesyonel kategoride grup katılımlarında, katılımcılardan en az birinin (grup temsilcisinin) belirtilen 

dalların birinden mezun olduğunu belgelemesi yeterlidir. 

2- Ön lisans olarak iç mekan tasarımı bölümünden mezun oldum. Bunun yanında iç mimarlık ve 

çevre tasarımı bölümüne kayıtlıyım fakat bazı sebeplerden kaydımı yenileyemedim bu yüzden 

dönemim pasif gözüküyor. Profesyonel veya öğrenci kategorilerinden birine katılmam mümkün 

mü? 

2- Ön lisans derecesi yarışmaya katılım için yeterli değildir. Aktif olarak öğrenim gördüğünüzü 

belirttiğiniz lisans bölümünden öğrenci belgesi temin etmeniz durumunda öğrenci kategorisinde 

yarışmaya katılım sağlayabilirsiniz. 

3- Yarışma şartnamesinin öğrenci kategorisinin 1. Maddesinde “Yarışmaya, üniversitelerin 

Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümlerinden lisans öğrencileri katılabilirler” ibaresi 

bulunmaktadır. Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım Mühendisliği lisans öğrencilerinin de katılması 

mümkün müdür, bu konuda bilgi almak istemiştim.  

3- Evet katılabilir. 

4- Yarışmaya şehir ve bölge planlama öğrencileri katılabilir mi?  

4- Öğrenci kategorisinde şartnamede belirtilen meslek grupları dışında katılıma açık değildir. 

5- Güzel Sanatlar Fakülteleri mezunları da katılabiliyor mu?  

5- Katılım şartı fakülte değil lisans bölümü bazında değerlendirilmektedir. Profesyonel kategoride 

bireysel katılımda mezun olunan lisans bölümü şartnamede belirtilen bölümlerden biri olmalıdır 

ancak profesyonel kategoride grup katılımlarında, katılımcılardan en az birinin (grup temsilcisinin) 

belirtilen dalların birinden mezun olduğunu belgelemesi yeterlidir. 

6- Yarışma için projemizi hangi formatta göndermemiz ve projeyi ne ile hazırlamamız gerekiyor 

dijital çizim ile yarışmaya katılabilir miyiz 3d olarak modellememiz gerekiyor mu? 

6- Teslim formatı şartnamede belirtilmektedir. Paftalarda uygun gördüğünüz teknik/teknikleri 

kullanabilirsiniz. 

7- Dünya için Alüminyum ile Tasarla 2023 yarışmasına profesyonel olarak katılım durumunda, ilgili 

meslek odasından alınan üye tanıtım belgesi gerekli midir? (örn: Mimar olarak katılım için 

Mimarlar Odası’ndan alınan üye tanıtım belgesi) 

7- İlgili bölümden mezun olduğunuzu belgelemeniz yeterlidir. 

 

 



8- Yarışmaya Güzel Sanatlar mezunları katılabiliyor mu?  

8- Katılım şartı lisans bölümü bazında değerlendirilmektedir. Profesyonel kategoride bireysel 

katılımda mezun olunan lisans bölümü şartnamede belirtilen bölümlerden biri olmalıdır ancak 

profesyonel kategoride grup katılımlarında, katılımcılardan en az birinin (grup temsilcisinin) belirtilen 

dalların birinden mezun olduğunu belgelemesi yeterlidir. 

9- Sallanan sandalye tasarım kategori içinde midir?  

9- Yarışma kapsamı için uygundur. 

10- Dökümden bir tasarım yapılması üretimi negatif mi etkiler?  

10- Şartnamede beklenen tasarımların üretim yöntemleri ve malzemesi ile ilgili detaylar 

belirtilmektedir. 

 

 


