
 

 

AMAÇ  
 
Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) “Akdenizlilik” kimliğinin görsel medya araçlarıyla 
yansıtılacağı poster yarışmasını duyurdu. 
 
1994 yılında Rabat’ta (Fas) kurulan UMAR, Akdeniz çevresinde bulunan ülkelerdeki 
mimarları temsil eden ulusal organizasyonları biraraya getirmeyi amaçlıyor. Ortak bir 
kültüre sahip olma farkındalığı ve medeniyetlerin doğduğu Akdeniz coğrafyasında 
yüzyıllar boyunca şekillenen kültürün etkileri, Akdeniz çevresinde bulunan tüm mimarlık 
birliklerini UMAR çatısı altında birleştirdi. 
 
UMAR bilgi ve görüşlerin karşılıklı tartışıldığı bir ortam olmanın yanı sıra mimarlar 
arasındaki dostluk, birlik, beraberlik ve yardımlaşmayı da teşvik etmeyi hedeflemektedir. 
Bu yarışma ile Akdeniz’deki mimarlığın, kültürel mirasın, şehirlerin ve kültürel kimliklerin 
yansıtılması amaçlanmaktadır. 
  
 
DÜZENLEYEN KURULUŞLAR 
 
Etkinlik, Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) himayesinde Türkiye Mimarlar Odası Genel 
Merkezi tarafından düzenlenmiştir. 
 
 
ETKİNLİĞİN ŞEKLİ 
 
Etkinlik uluslararası mimarlık ve şehircilik ödül programına ilişkin UIA/UNESCO 
kurallarına uygun, fikir projesi ödülleri olarak düzenlenmiştir. 
 
 



KATILIM KOŞULLARI 
 
• Yarışmaya sadece öğrenciler katılabilir.  
• Yarışma UMAR üyesi olan ülkelere açıktır. 
• Ekip ile katılım mümkündür. Kentsel Planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, 

mühendislik, sosyal bilimler, filozofi gibi farklı disiplinlerden olan katılımcılar da takım 
olarak katılabilirler. 

• Etkinliğe katılım ücretsizdir. 
• Jüri veya Teknik komite üyelerinin yakınları olan kişiler katılamazlar. 
 
 
ETKİNLİĞİN DİLİ 
 
Belgeler ve sunulacak projelerde kullanılacak dil İngilizcedir. 
 
 
ETKİNLİK TAKVİMİ 
 
• Soru sorma için son gün:    15 Haziran 2014 
• Soru-Cevapların yayınlanması için son gün:  20 Haziran 2014 
• Yollanan projelerin teslim alınması için son gün:  30 Haziran 2014 
• Sonuçların ilanı:       7 Temmuz 2014 
• Projelerin sergilenmesi:       3-7 Ağustos 2014 

 
 
SORU VE CEVAPLAR 
 
Etkinlik ile ilgili bütün sorular, 15 Haziran 2014 tarihine kadar mail yolu ile 
gönderilecektir. 
 
Sorular, etkinliği düzenleyenler tarafından 20 Haziran 2014 tarihine kadar 
cevaplandırılacaktır. Tüm soru ve cevaplar bu tarihte www.umar.org web sitesinde 
yayınlanacaktır. 
 
 
RUMUZ 
 
• Tüm projeler sahibi bilinmeden sergilenecek ve değerlendirilecektir. Katılımcılar 

gönderdikleri dokümanda bulunacak bir rumuz belirleyeceklerdir. Bu rumuz ardışık 
olmayan 3 rakam ve 2 harften oluşacaktır. Rumuz 15 mm/50 mm beyaz fon üzerinde 
siyah puntoyla yazılacak ve yollanacak bütün belgelerin sağ üst köşesinde yer 
alacaktır.   

http://www.umar.org/


 
 

• Teknik komite jürinin değerlendirme esnasında kimlik kodlarını seri numaralarla 
gizleyeceklerdir. 
 

• Jüri final değerlendirmesini yaptıktan sonra, kimlik belirten zarflar açılacak ve gizlilik 
ortadan kalkacaktır. 

 
 
TESLİM KOŞULLARI 
 
• Tüm belgelerde katılan kişi veya kişilerin kimlikleri gizli olacaktır. 
• Teslim online ya da posta ile yapılabilir. 
 
Online Teslimler 
 
• Posterler, katılımcıların gerekli olan formların doldurulmasıyla birlikte online olarak 

teslim edilecektir. 
• Katılımcılar posterlerini online olarak web sitesinde bulunan formları doldurarak 

gönderecektir. 
  
• Online teslim www.umar.org sitesi aracılığıyla yapılacaktır. 
 
Posta 
 
• Başvurular katılımcıların bilgilerini içeren kapalı bir kimlik zarfıyla yapılacaktır. Kapalı 

zarfın dışına katılımcıların rumuzu yazılacak içine de ad, soyad, telefon, mail adresi, 
iletişim adresi, kimlik fotokopisi ve kayıtlı olduğu Mimarlar Odası bilgileri (sicil no) 
konacaktır. 

 
• Ekip olarak katılınması halinde tüm ekip üyelerinin bilgileri kimlik zarfının içinde yer 

alacaktır. 
 

• Proje panoları, verilen format doğrultusunda hazırlanır. Sergiye katılmak için 
hazırlanan panolar (pano boyutu: A1 594 x 841 mm - 23.40 x 33.13 inc) BASKI 
alınmadan, DİJİTAL olarak, en az 150 dpi çözünürlükte, TIFF/JPEG/EPS belgesi, 
CMYK olarak  CD/DVD içerisine kaydedilerek gönderilecektir. 

 
• DVD/CD ve kimlik zarfı düz bir kağıtla paketlenecek, paketin üzerine açık ve 

okunabilir bir şekilde “AKDENİZ’İN YANSIMASI” ULUSLARARASI ÖĞRENCİ FİKİR 
YARIŞMASI yazılacaktır. Paket aşağıdaki adrese gönderilecektir: 

http://www.umar.org/


 
MİMARLAR ODASI GENEL MERKEZI 
Konur Sokak 4/2  
06650 Yenisehir ANKARA TÜRKİYE 
 
• Kargoyla yurtdışından gelecek projelerin teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde 

yurtiçinden gelecek projelerin de 3 gün içerisinde teslim adresine ulaşmış olması 
gerekmektedir. 

 
• Kargoyla gönderilen projelerin makbuzları 30 Haziran 2014 saat 17.00’ye kadar 

iletişim adresine fax çekilecektir. 
 
Fax: 00 90 418 03 61 

 
• Proje gönderim bedeli (kargo ücreti) gönderen kişiye aittir. 
 
• Elden teslim edilecek projelerin 30 Haziran 2014 tarihinde saat 17.00’ ye kadar 

teslim edilmesi gerekmektedir. 
 
• Geç başvurular kabul edilmeyecektir. 
 
 
SUNUM KOŞULLARI 
 
• Sunum tekniği serbesttir. 
• Her katılımcı sadece tek bir proje ile katılabilir. 
• Senaryo ve paftaların sağ üst köşesine rumuz yazılacaktır. 
 
 
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE SERGİ 
 
Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri 7 Temmuz 2014'te yapılacak jüri değerlendirmesi 
ile belirlenecektir. Jüri raporu web sitesinde yayınlanacaktır. 
 
 
ÖDÜLLER 
 
1.lik Ödülü: 1000 euro 
2.lik Ödülü: 700 euro 
3.lik Ödülü: 500 euro 
 
Sonuçlar açıklandıktan en geç 3 ay içerisinde kazananların ödülleri teslim edilecektir. 
 
 



TELİF HAKKI VE PROJELERİN GERİ VERİLMESİ 
 
Gönderilen bütün projelerin telif hakkı müellifine aittir. Ancak, tüm katılımcılar,  
projelerinin sonuçlar açıklandıktan sonra Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) ve Türkiye 
Mimarlar Odası tarafından her türlü yayında kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar. 
Etkinliğe gönderilen hiç bir proje geri verilmeyecektir. 
 
 
İLETİŞİM 
 
Özge Şahin 
 
TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi  
Chamber of Architects of Turkey  
Konur Sok. No: 4/2 06650 Yenişehir, Ankara Türkiye 
Tel:    +90 312 417 37 27 
Faks: +90 312 418 03 61 
E-mail: info@umar.org  
WEB  : www.umar.org  

mailto:info@umar.org
http://www.umar.org/

	AMAÇ
	Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) “Akdenizlilik” kimliğinin görsel medya araçlarıyla yansıtılacağı poster yarışmasını duyurdu.
	1994 yılında Rabat’ta (Fas) kurulan UMAR, Akdeniz çevresinde bulunan ülkelerdeki mimarları temsil eden ulusal organizasyonları biraraya getirmeyi amaçlıyor. Ortak bir kültüre sahip olma farkındalığı ve medeniyetlerin doğduğu Akdeniz coğrafyasında yüzy...
	UMAR bilgi ve görüşlerin karşılıklı tartışıldığı bir ortam olmanın yanı sıra mimarlar arasındaki dostluk, birlik, beraberlik ve yardımlaşmayı da teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu yarışma ile Akdeniz’deki mimarlığın, kültürel mirasın, şehirlerin ve kül...
	DÜZENLEYEN KURULUŞLAR
	Etkinlik, Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) himayesinde Türkiye Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından düzenlenmiştir.
	ETKİNLİĞİN ŞEKLİ
	KATILIM KOŞULLARI
	Yarışmaya sadece öğrenciler katılabilir.
	Yarışma UMAR üyesi olan ülkelere açıktır.
	Ekip ile katılım mümkündür. Kentsel Planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, mühendislik, sosyal bilimler, filozofi gibi farklı disiplinlerden olan katılımcılar da takım olarak katılabilirler.
	Etkinliğe katılım ücretsizdir.
	Jüri veya Teknik komite üyelerinin yakınları olan kişiler katılamazlar.
	ETKİNLİĞİN DİLİ
	ETKİNLİK TAKVİMİ
	SORU VE CEVAPLAR
	Etkinlik ile ilgili bütün sorular, 15 Haziran 2014 tarihine kadar mail yolu ile gönderilecektir.
	Sorular, etkinliği düzenleyenler tarafından 20 Haziran 2014 tarihine kadar cevaplandırılacaktır. Tüm soru ve cevaplar bu tarihte www.umar.org web sitesinde yayınlanacaktır.
	RUMUZ
	TESLİM KOŞULLARI
	Tüm belgelerde katılan kişi veya kişilerin kimlikleri gizli olacaktır.
	Teslim online ya da posta ile yapılabilir.
	Online Teslimler
	Posterler, katılımcıların gerekli olan formların doldurulmasıyla birlikte online olarak teslim edilecektir.
	Katılımcılar posterlerini online olarak web sitesinde bulunan formları doldurarak gönderecektir.
	Online teslim www.umar.org sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
	Posta
	SUNUM KOŞULLARI
	SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE SERGİ
	ÖDÜLLER

