
MimED2022 Soru ve Cevaplar | *Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir.

S1a. Mimed 2022 yarışmasına nereden başvuru yapabilirim ?

S1b. Yarışma web sitesine kayıt nasıl oluyoruz? yayınladığınız web sitesine tıkladığımda yarışma kayıtı ile
ilgili bir sekmeniz yok.

C1. Yarışmaya, şartnamenin 6 ve 7. sayfalarında yer alan diyagramda tarif edilen adımlar izlenerek ve
şartnamenin 8. maddesinde belirtilen koşullar dikkate alınarak mimedprojects.com adresi üzerinden
kayıt yapılacaktır.

S2a. Danışman hocamın izniyle çizimlerde düzeltmeler, diyagram ve görselleştirmelerde iyileşme vs.
yapılabilir mi ?

S2b.Teslim edilen proje stüdyoda teslim ettiğimiz projenin aynısı mı olmalı, Üzerinde dilediğimiz gibi
değişiklilker yapabiliyor muyuz ? Yoksa sadece projenin görsel iceriklerini mi yeniden
düzenleyebiliyoruz?

C2. Katılımcılar projenin kurgusunu ve içeriğini değiştirmemek koşuluyla, pafta ve görsellerde küçük
ölçekte revizyon ve değişiklik yapabilir. Yarışmaya katılım stüdyo yürütücüsünün onayı ile
gerçekleşmektedir. Projenizin tasarımına yönelik değişiklik veya ekleme yapmanız, stüdyo
yürütücüsünün onay vermemesine neden olacaktır.

S3a. Düzenlediğiniz yarışmaya 2021-2022 Güz döneminde yaptığım 4.sınıf projemle katılmak istiyorum.
Bu projeyi Erasmus kapsamında yurtdışındaki okulumda gerçekleştirdim. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki
mimarlık fakültesinde kayıtlıyım fakat o dönem Erasmus faaliyeti gerçekleştirdiğim için projemi
yurtdışında yaptım. Halen bu projem ile katılım gerçekleştirebilir miyim?

S3b. Erasmus dönemi yaptığım projeyi dahil edebilir miyim?

S3c. Ben bu yıl Erasmus öğrenim hareketliliği kapsamında İtalya'da eğitim göreceğim. Burada 2 kişilik
grup ile yaptığım projeyle yarışmaya katılmam mümkün müdür?

C3. MimED öğrenci proje yarışması TC ve KKTC’de mimarlık bölümü stüdyolarında ‘2021-2022 güz’,
‘2021-2022 bahar’ ve ‘2021-2022 yaz’ yarıyıllarında üretilen projelere açıktır. Bu nedenle yurtdışındaki bir
üniversitenin mimari proje stüdyosunda üretilen proje kabul edilmemektedir.

S4. yarışmaya katılım için 2021-2022 döneminde öğrenci olmak yeterli midir yoksa süregelen bir
öğrencilik devamlılığı mı isteniyor? Ben geçtiğimiz dönem mezun oldum.

C4. Yarışmaya katılınan projenin üretildiği dönemde lisans öğrencisi olunması yeterlidir.
Mezuniyetinizin gerçekleşmiş olması MimED2022 başvurunuzu etkilememektedir. ‘MimED2022
Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’, mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin
‘2021-2022 güz’, ‘2021-2022 bahar’ ve ‘2021-2022 yaz’ yarıyıllarında üniversitelerin mimari proje



stüdyolarında ürettikleri projelerini kapsamaktadır.

S5. Geçen dönem projemizde paftaları sisteme yüklemiştik fakat maketlerimizi yüklememiştik.
Yarışmaya katılırken maketleri dahil etmemeli miyiz?

C5. Proje anlatımını destekleyecek çizim ve görsellerin tercihi katılımcıya bırakılmıştır. Dönem
içerisindeki üretimlerin çeşitli temsilleri paftada yer alabilir.

S6. Okul sistemimize 14 A2 yüklemiştik, ekleme yapmadan çıkarmalar yaparak A1'e küçülteceğiz, bu
konu hakkında çıkarılmamasına dair bir kural var mı?

C6. Her bir proje için en fazla 2 adet düşey A1 [59,4 cm. X 84,1 cm.] proje paftası yüklenebilir. Bunun
dışında, içeriğe ve sunum tekniğine ilişkin bir kısıtlama yoktur.

S7. 200 kelimelik ing ve türkçe anlatımı hem paftada hem de ayrı bir şekilde göndermemiz mi gerekli?

C7. Projenin yeri, konusu, içeriği, tasarım konsepti gibi bilgileri içeren 200 kelimelik Türkçe ve 200
kelimelik İngilizce hazırlanmış birer metin yarışma web sitesinde uygun bölüme eklenmeli ve ilk proje
paftasında en alt kısımda ayrılacak 10cm.lik bir bant içinde olarak yer almalıdır.

S8. 200 kelimelik yazının içeriği ne olmalıdır?

C8. Projenin yeri, konusu, içeriği, tasarım konsepti gibi bilgileri içeren 200 kelimelik Türkçe ve 200
kelimelik İngilizce hazırlanmış birer metin yarışma web sitesinde uygun bölüme eklenmeli ve ilk proje
paftasında en alt kısımda ayrılacak 10cm.lik bir bant içinde olarak yer almalıdır.

S9. Proje paftalarının dili ingilizce olabilir mi?

C9: 200’er kelimelik Türkçe ve İngilizce metinler Yarışma web sitesine yüklenecek ve şartnamede tarif
edildiği üzere paftanın alt kısımda ayrılacak 10cm.lik bir bant içinde yer alacaktır. Bunun dışında
paftada yer alabilecek diğer metinlerin diliyle ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

S10a. 4. Sınıfta 1. Dönem ve 2. Dönem projelerim bulunmakta. 1. Dönem projemle katılabiliyorum fakat 2.
Dönem projemle yarışmaya katılamıyor muyum? Nedeni nedir açıklarsanız memnun olurum?

S10b. Öğrenci projeleri yarışmasında son yarıyılda yaptığımız projelerin dahil olmamasındaki sebep
nedir?

S10c. bitirme ve ya son yarıyıl projeleri dahil değildir notunuza dair olacak. Dördüncü sınıf güz dönemi
projem ile katılmam mümkün olur mu acaba?



C10. MimED 2021 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’nin dördüncü yıl kategorisine bitirme / diploma
projeleri dahil değildir. Bitirme / diploma projelerinin yürütülme şekilleri okullar arasında farklılık
gösterdiğinden yarışma kapsamı dışında bırakılmıştır.

S11. Merhaba, başvuracağım projenin daha önce başka yarışmaya katılmış veya ödül almış olması
herhangi bir sorun oluşturur mu?

C11. ‘MimED2022 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’, mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı
öğrencilerin ‘2021-2022 güz’, ‘2021-2022 bahar’ ve ‘2021-2022 yaz’ yarıyıllarında üniversitelerin mimari
proje stüdyolarında ürettikleri projelerini kapsamaktadır. Bu şartı sağlayan projenizin başka
yarışmalara katılmış olması MimED2022 başvurunuzu etkilememektedir.

S12. Proje sürecinde grup üyelerinden olan yabancı uyruklu erasmus öğrencisi şu an türkiye dışındaysa
yarışmaya katılan grubun üyelerinden biri olabilirmi ?

C12. MimED öğrenci proje yarışması TC ve KKTC’de mimarlık bölümü stüdyolarında ‘2021-2022 güz’,
‘2021-2022 bahar’ ve ‘2021-2022 yaz’ yarıyıllarında yürütülen projelere açıktır. Grup halinde üretilen
projelerin grup üyelerinden biri Erasmus öğrencisi olsa da TC ve KKTC’de mimarlık bölümü lisans
programlarına kayıtlı bir grup üyesi ile birlikte katılım sağlayabilir.

S13a. Yapılan proje grup ödevi ise ama yarışmaya grubun üyelerinden sadece biri katılmak istiyorsa ,
teslim edilicek üretimlerin hepsinin onun tarafından yapılması şartıyla o öğrencinin yarışmaya katılma
şansı var mıdır ?

S13b. 3 kişi grup olmuştuk fakat 2 kişi olarak her şeyi yaptık, yine de 3 kişi olarak mı yarışmaya katılma
mecburiyetimiz var?

C13. ‘MimED2022 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’ne teslim edilecek projelerin, grup projesi olarak
üretilmiş olmaları halinde, yarışmaya grup olarak kayıt olunması ve tüm grup üyelerinin bilgilerinin
paylaşılması gerekmektedir.

S14. Merhabalar sizin projeye katılmak istiyorum da henüz yeni 2. Sınıf olduk ve 1. Sınıfa ait projelerimiz
el çizimi projelerdir onları kabul ediyor musunuz el çizimi olması bir sorun olur mu ?

C14. Sunum ve temsil tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.


