
Mimari Tasarım Zirvesi-Mimarlar Ne Der +? Paneli Şartnamesi 
 

1. AMAÇ 
 

Mimari Etkinlik Merkezi tarafından ikincisi düzenlenecek olan Arch+Design Summit 2018, ‘Mimari ve 
Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar’  teması ile 6-7 Nisan 2018 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleşecektir. Arch+Design Summit 2018 kapsamında Mimarlar Ne Der +? paneli Ali 
Faruk Göksu, Aydan Volkan, Cengiz Bektaş ve 7 mimarlık fakültesi öğrencisinin katılımıyla 
düzenlenecektir. Mimarlıkta Öğrencinin Yeri’nin tartışılacağı bu panelde öğrencilerin aktif katılımıyla 
mimarlıkta öğrenciye farklı bakış açılarının geliştirilmesi  hedeflenmektedir. Bu şartnamedeki 
maddeler dikkate alınarak, tartışma ortamında panelist olarak yer alacak mimarlık fakültesi 
öğrencileri seçilecektir.  

2. KOŞULLAR 
 

2.1 Türkiye’de eğitim gören mimarlık fakültesi lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile yurt dışında yer 
alan ve Türkiye’deki üniversiteler ile akredite olan üniversitelerde okuyan mimarlık fakültesi lisans ve 
yüksek lisans öğrencileri başvuruda bulunabilir. 
 
2.2 Mimarlık kuramıyla ilgili çalışmalarda bulunan mimarlık öğrencileri başvurabilirler. 

 
2.3 İstanbul dışından katılacak öğrencilerin kendi ulaşım ve konaklama masraflarını karşılıyor olması 
beklenmektedir. 

 
 

3. BAŞVURU ŞEKLİ 
 

3.1. Başvuracak öğrenciler www.mimarlarneder.com adresinde yer alan başvuru adımlarını takip 
etmelidir.  

 
3.2. Başvuru kapsamında öncelikle  www.mimarlarneder.com adresindeki başvuru formu 
doldurulmalıdır. Mimarlıkta Öğrencinin Yeri konulu bir deneme yazısı başvuru formundaki ayrılan 
bölüme yazılıp, .pdf formatında gönderilmesi beklenmektedir. (Deneme yazısının 300-1000 kelime 
aralığında olması gerekmektedir.) 
Sessiz bir ortamda çekilmiş, en fazla 1 dakika uzunluğunda olan kısaca kendinizi tanıttığınız ve 
panele katılma isteğinizin sebebini içeren bir video göndermeniz gerekmektedir. ( Madde 3.3’te nasıl 
gönderileceği belirtilmiştir.) 

 
3.3. Adaylar, en geç 10 Mart 2018 saat 23.59’a (TSİ) kadar videolarının bulunduğu bağlantıları 
(linkleri), görüntüleme şifrelerini, güncel öğrenci belgelerini , Başvuru Formu ve Deneme yazısını 
eksiksiz olarak doldurulmuş şekilde  info@mimarlarneder.com  adresine e-posta ile iletmelidir.  
 
 
 

http://www.mimarlarneder.com/
http://www.mimarlarneder.com/
mailto:info@mimarlarneder.com


3.4. Seçim iki aşamalıdır. Yapılan başvurulardan seçilen kişilere mail yoluyla geri dönüş yapılacaktır.  
İkinci aşamaya kalan öğrencilerle Google Hangout video konferans görüşmesi yapılarak panele 
katılacak kişiler seçilip 20 Mart 2018 tarihinde www.mimarlarneder.com  adresinden duyurulacaktır. 

 
4. TAKVİMİ 

 
27 Şubat 2018 - Başvurunun duyurulması 
10 Mart  2018 – Başvurunun son günü 
20 Mart 2018  – Panelist öğrencilerin duyurulması 
6-7 Nisan 2018 – Mimari Tasarım Zirvesi 

 
5. DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ 

 
Değerlendirme Mimarlar Ne Der +? Birliktelik Ekibi Üyeleri ve panelistler tarafından gerçekleşecektir. 
 
Panelistler 
Ali Faruk Göksu, Şehir Planlamacısı 
Aydan Volkan, Mimar 
Cengiz Bektaş, Mimar 
 
Birliktelik Ekibi Üyeleri 
Ali Furkan Kiracı 
Ekin Sıla Şahin 
Furkan Filiz 
Oğuzhan Koral 
Sabit Engin 
Sinem Celen 
Sümeyye Yıldız 

  
6 . İLETİŞİM 
 
Mimarlar Ne Der +? ekibiyle info@mimarlarneder.com üzerinden iletişime geçebilir, sorularınızı bu 
kanal aracılığıyla  iletebilirsiniz.  
 
7. KULLANIM HAKKI 
 
7.1 Başvuru sahibinin başvuru için hazırlayıp göndereceği videonun ve deneme yazısının fikri 
haklarının tamamının kendisine ait olması zorunlu olup, başvuru sahibi fikri haklar bakımından tüm 
sorumluluğun kendisine ait olduğunu; bu nedenlerle Mimarlar Ne Der +?’in bir zarara uğraması söz 
konusu olur ise bu zararlardan sorumlu olacaktır. Video ve deneme yazısı içeriğinde kullanılacak olan 
referansların belirtilmesi sorumluluğu başvuran kişiye aittir. 
 
7.2 Başvuru sahibinin başvuru için çekip göndereceği video ve yazacağı deneme yazısı ile ilgili fikri 
hakların tamamının Mimarlar Ne Der +?’e devredilmesi ve Mimarlar Ne Der +? tarafından kullanılması 
esas olup, başvuru sahibinin bu eserin haklarını devir etmesinin esas alındığı dikkate alınmalıdır.  

 
 

8. DEĞİŞİKLİK VE İPTAL HAKKI 
 

8.1. Başvuruların yeterli seviyede bulunmaması durumunda Değerlendirme Kurulu Üyeleri buluşmaya 
ek öğrenci almama hakkını saklı tutar. 
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8.2. Mimarlar Ne Der +? bu Şartnamede yer alan tüm koşullarda, kendi belirleyeceği şekilde her türlü 
değişikliği yapma veya şartname konusu olan Mimari Tasarım Zirvesi Mimarlıkta Öğrencinin Yeri 
Paneli’ni iptal etme hakkını her zaman saklı tutar. 
  
8.3. Başvuru sahibi, başvuruyu yapmakla, ilan olunan açık çağrı metni ve işbu Şartname hükümlerini 
peşinen kabul etmiş ve bunlara uyacağını taahhüt etmiş sayılır.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


