
MİMARLIKTA ELEŞTİREL OKUMALAR 9 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ 
METİN YARIŞMASI 2022 

SORU VE CEVAPLAR 

 

1. Şu an hali hazırda doktora öğrencisiyim. Fakat Haziran 2021 tarihinde yüksek 
lisansımı tamamladım. Yarışmaya katılabilir miyim? 

Cevap: 

Yarışma Şartnamesinin 3 numaralı “Koşullar” maddesinin “a.” fıkrasında 
belirtildiği üzere: “Yarışma, doktora öğrencilerinin katılımına açık değildir.” 
Bu durumda başvurunuz geçersiz sayılacaktır. 

 

2. Başvuru ekranındaki "Başvuru Formu" bölümüne eklenecek formu 
bulamadım. Çıktı alınıp imzalanması gerekiyor yazıyor ama forma 
ulaşamadım. Nereden ulaşabilirim? 

Cevap: 

Başvuru Formu, Yarışma Şartnamesinin 5 numaralı son sayfasında yer 
almaktadır. 

 

3. Başvuru ekranındaki "Yarışma Metni" yarışmaya gönderilecek olan kendi 
metnimiz mi olacak?  

Cevap: 

“Yarışma Metni” yarışmaya katılmak üzere Değerlendirme Kuruluna 
iletilecek olan, sizin tarafınızdan yazılacak özgün eserinizdir. 

 

4. Başvuru ekranı ön kayıt ekranı değil direkt metin ile başvurulan ekran mı? 

Cevap: 

Yarışmada ön kayıt alınmamaktadır. Yarışma Şartnamesinin 5 numaralı 
“Başvuru” maddesinde yar aldığı üzere: “Başvurular dijital olarak yapılacaktır. 
Aşağıda formatları belirtilen belgelerin verilen URL adresi üzerinden Google 
Forms bağlantısına yüklenmesi başvuru için yeterlidir.”  

 

5. “Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 9: Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması 
2022” Adlı yarışmaya katılmak istiyorum. Yüksek lisans eğitimimi Haziran 
2021 tarihinde tamamladım ancak şu an doktora eğitimime devam 



etmekteyim bu durumda başvuru engeli taşıyor muyum, bilgilendirirseniz 
sevinirim. 

Cevap: 

Yarışma Şartnamesinin 3 numaralı “Koşullar” maddesinin “a.” fıkrasında 
belirtildiği üzere: “Yarışma, doktora öğrencilerinin katılımına açık değildir.” 
Bu durumda başvurunuz geçersiz sayılacaktır. 

 

6. Yarışmaya kayıt dondurmuş öğrenciler de katılabilir mi? 

Cevap: 

Kısa süreli kayıt dondurma – izin sürecinde olup öğrenci olduğunu geçerli bir 
öğrenci belgesi ile belgeleyen lisans veya yüksek lisans düzeyindeki 
öğrenciler yarışmaya katılabilirler.  

 

7. Metin yarışmanıza 2 kişi katılmak istiyoruz. Başvuru linkine baktığımızda, 
“başvuru formu, öğrenci belgesi, yarışma metni” alanlarını gördük. Bu 
durumda ayrı ayrı başvurup aynı metni mi yollamalıyız? Yoksa her iki 
katılımcının da öğrenci belgesini tek bir dosyada birleştirip mi yüklemeliyiz?  

Cevap: 

Yarışma Şartnamesinin 3 numaralı “Koşullar” maddesinin “e” fıkrasında 
belirtildiği üzere: “Birden fazla yazar ortak bir metinle yarışmaya katılabilir.” 
Bu durumda tek bir başvuruda bulunulması yeterlidir. Her katılımcı için ayrı 
ayrı alınmış öğrenci belgeleri tek bir dosyada birleştirilmiş halde olmak üzere 
başvuru ekranında ilgili kısma yüklenerek gönderilebilir. 

 

8. Son başvuru tarihi nedir? 

Cevap: 

Yarışmaya son başvuru tarihi 2 Mayıs 2022, saat 23.59’dur. 


