
 

 

 

MİMARLIKTA ELEŞTİREL OKUMALAR II 2010 

GERÇEK MEKAN – SANAL MİMARLIK 

 

1. KONU VE AMAÇ 

 

Mimarlar Derneği 1927, mimarlığı tartışan  bir denemeler seçkisi oluşturmak üzere, mimarlık 

öğrencilerini, günümüz mimarlık ortamı ve üretimi hakkında gözlem ve yorumlarını paylaşmaya 

davet etmektedir.  

 

MİMARLIKTA ELEŞTİREL OKUMALAR II: GERÇEK MEKAN – SANAL MİMARLIK metin yarışması, 

gündelik hayatın içinde giderek daha yerleşik hale gelen ‘sanal dünya kültürü’ ile ‘tasarlanan 

gerçek mekanlar’ arasındaki ilişkinin sorgulanmasını hedeflemektedir.  

 

2. BAŞVURU KOŞULLARI 

 

a. Seçki yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim gören mimarlık lisans ve lisansüstü 

(yüksek lisans ve doktora) öğrencilerine açıktır. 

b. Deneme metni düzyazı formatında, en az 500 ve en çok 1500 kelime olmalıdır. Metin içinde 

alıntı yapılması durumunda, alıntı yapılan yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve alıntının sayfa 

numarası parantez içinde gösterilmelidir. Alıntı yapılan ya da alıntı yapılmadan yararlanılan 

eserlere ait künye bilgileri metni sonunda “KAYNAKLAR” başlığı altında verilmelidir. 

Metne eşlik etmesi düşünülen görsel malzemenin (fotoğraf, çizim, kolaj, resim, grafik tasarım vb) 

seçimi ve formatı katılımcıya bırakılmıştır. Katılımcılar kendilerine ait ya da yayınlanmış 

eserlerden seçecekleri görsel malzemeyi metin içinde yer alacak şekilde veya katılımcı tarafından 

belirlenecek boyut ve sunum ortamında teslim etmelidir. Daha önce yayınlanmış eserlerden 

alınan imajların altında künye bilgisi verilmelidir. Kullanılacak görsel malzeme 300 dpi 

çözünürlükte, RGB formatında ve JPEG uzantılı dosya olarak hazırlanmalıdır. 

 

3. DEĞERLENDİRME 

Kurulun değerlendirmesi sonucunda en fazla on deneme seçilecek ve ödüllendirilecektir. Toplam  

3000 TL lık ödül seçilecek denemelerin yazarları arasında paylaştırılacak ve denemeler kitap 

olarak basılacaktır. Ödemeler değerlendirme sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir ay içinde 

yapılacaktır. Ödül alanlara ayrıca Mimarlar Derneği 1927’nin yayınlarından hediye edilecektir. 

Yarışmaya katılan ve ödül almayan eserler arasından jürinin yayınlanmaya değer gördüğü 

denemeler, yayın teşvik ödülü olarak derlenecek kitap içinde basılacaktır.  

 

4. TAKVİM 

Teslim Tarihi:    28 Şubat 2010 

Sonuçların Açıklanması:   29 Mart 2010 



 

5. DEĞERLENDİRME KURULU 

Nermin Atılkan 

Elvan Altan Ergut 

Yakup Hazan 

İlhan Kesmez 

Lale Özgenel 

 

6. TESLİM 

 

Yarışmacıların, metin ve görsel malzemeyi e-posta ekleri olarak 1 Şubat - 28 Şubat 2010 tarihleri 

arasında md1927metinyarismasi@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.  

Katılımcının kimlik ve iletişim bilgileri (isim, okul, sınıf, adres, cep telefonu, telefon vb) e-posta 

içinde belirtilmelidir.  

Eğitim görülen okuldan alınacak resmi öğrenci belgesinin taralı kopyası e-posta eki olarak 

gönderilmelidir. 

Yarışmacılara gönderdikleri e-posta ve eklerinin alındığına dair bilgi gönderilecektir. 

 

7. İLETİŞİM 

 

Adres:  Mimarlar derneği 1927 

Birlik Mahallesi 14. Sokak (yeni 406) no. 9/B 

Çankaya-Ankara 

Telefon: 0312-4950664-65 

Faks:  0312-4950666 

e-posta: md1927metinyarismasi@gmail.com 

web:   www.md1927.org.tr 
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