
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI-2020 

SORU VE CEVAPLAR 

Soru 1. Bitirme projesi başvuru formunu doldurduktan sonra bölüm başkanı imzası ile birlikte 

taratıp size mail mi atmamız gerekiyor acaba ? Elektronik imza geçerli olur mu yoksa ıslak imza mı 

gerekli ? 

Cevap 1. Bölüm başkanı tarafından imzalanan formu tarayıp mail atmanız da elektronik imza ile 

göndermeniz de kabul edilmektedir. 

 

 

Soru 2. Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışmasına katılmam için rumuz 

bilgileri isteniyor. Bu rumuz numarasına nasıl ulaşabilirim?  

Cevap 2. Rumuz yarışmacı tarafından belirlenmektedir. 5 rakamdan oluşan herhangi bir dizilim 

olabilir. Ancak 00000, 12345, 11111 gibi dizimler olmaması önerilmektedir. Bknz. Şartname 11/c ve 

13/b 

11/c “Yarışmacıların; yarışma projelerini, proje açıklama raporlarına ve kimlik dosyalarına 

kendilerinin belirlemiş olduğu rumuz (bkz. şartname madde:13/b) ile tanımlamaları, ayrıca yarışma 

adının (“Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2019 -2020)  projenin, 

açıklama raporunun kapağına yazılması, projelere hiçbir şekilde isim ya da kimlik çağrıştırabilecek bir 

işaret konulmaması gerekmektedir.” 

13/B “Rumuz ve teslim esasları; Rumuz 5 rakamlı, sunum paftaları üzerinde, proje raporunun her 

sayfasında, yer almalıdır. “ 

 

 

Soru 3. Merhabalar bitirme projesi yarışmasına başvurmak istiyorum fakat bir sorum olacaktı. 

Sunum paftamda kullandığım çok fazla görsel(internetten aldığım fotoğraflar) var.Aynı 

görselleri raporumda da kullandım. Raporumda hepsinin kaynakçasını detaylı bir şekilde 

belirttim fakat sunum paftasında belirtmedim. Çünkü her görselin altında ayrı ayrı kaynakça 

yazıları koyduğumda çirkin bir görüntü ortaya çıkmakta. 

Bu bir sorun teşkil eder mi? İlginize teşekkürler.. 

Cevap 3. Sunum paftasına “Görsellerin kaynakları raporda yer almaktadır.” vb. bir not yazılması 

yeterli olacaktır.  

 

 

Soru 4. 1. 40hA'lık bir alanda tasarım çalışması yaptık, bize sunduğunuz pafta ölçüleri çalışmamız 

için yeterli değil, 

2. rumuzu nasıl belirliyoruz, 



3. grup çalışması olarak yapılan bir projeye bireysel katılabiliyormuyuz ya da grup olarak katılma 

şansımız var mı 

4. kapalı jüri mi olacak 

5.bölüm başkanı onayı şart mı? şimdiden teşekkür ederim. 

iyi çalışmalar. 

Cevap 4. 1. Teslim esasları şartnamenin 11/a maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır. Yapılan 

çalışmanın en fazla 2 adet olmak üzere 70x100 cm ebatlarında dikey poster olarak sunulması 

gerekmektedir.  40hA'lık çalışma alanı ve projenin diğer detayları bu sınırlar çerçevesinde 

çözülmelidir. Bu çözüm yarışmacının inisiyatifindedir.  

2. Bknz. Cevap 2 

3. Hazırlanılan proje grup çalışması ise grup olarak katılım gösterilebilir.  

4. Jüri kapalı olarak gerçekleşecektir. Jüri üyelerinin inisiyatifine bağlı olarak yarışmacılarla kritikler, 

jüri raporu sonrasında paylaşılabilir. 

5. Bölüm başkanı onayı almak zorunludur.  

 

 

Soru 5. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması'nda Türkçe dil 

zorunluluğu var mı? İngilizce paftalar ve rapor ile de katılınabilir mi? 

Cevap 5. Yarışmaya Türkçe veya İngilizce dilinde katılım gösterilebilir. Ancak dilin Türkçe olması 

önerilmektedir. 

 

 

Soru 6. Yarışmada bahsedilen rumuzdan kastedilen tam olarak nedir acaba ? İstediğimiz şekilde bir 

sayı belirleyebiliyormuyuz ? 

Cevap 6. Bknz. Cevap 2 

 

 

Soru 7. Merhaba, Yarışma dair sorularım: 

1 Yarışmaya grup arkadaşlarımla hazırlamış olduğum 4 kişilik projeyle katılım sağlayabilir miyim? 

2. Konu ve içerik olarak farklı olan Grup arkadaşlarımla yaptığım grup çalışması projemle ve 

bireysel olarak yaptığım proje ile yani 2 farklı proje üzerinden katılma şansım olur mu? 

Cevap 7. 1. Grup olarak katılım sağlanabilir.  

2. Yarışmaya “Bitirme Projesi” ile katılım gösterilmesi gerekmektedir. Bu proje okullar arasında grup 

veya bireysel olarak farklılık göstermektedir. Yarışmaya katılmanız gereken proje 8. Dönem projeniz 



veya ayrıca “Bitirme Projesi” olarak yapmış olduğunuz çalışma olabilir. Her yarışmacı yalnızca bir 

proje ile katılım gösterebilir.  

 

Soru 8. Kurumunuzun gerçekleştirdiği 2020 yılı bitirme projesi yarışmasına lisans bitirme tezim ile 

katılmak istiyorum. Ancak sitenizdeki başvuru bilgilendirme bölümünde ve şartnameler içerisinde 

genel olarak proje paftaları ve proje açıklama raporu hakkında bilgilendirme metinleriniz 

bulunmaktadır. Sormak istediğim ise;  

- Başvuru belgeleri teslim gününde mi tarafınıza iletilecek? 
- Kelime sayısı sınırlaması var mı? 
- İç kapak ve dış kapak kurumunuz adına özelleştirilmeli mi, yoksa okulum için hazırladığım şekilde 
göndermem dahilinde kabul edilebilir mi?  
 
Desteğiniz ve biz plancı adaylarına bu fırsatı sunduğunuz için teşekkürler. 
İyi çalışmalar dilerim.  
 

Cevap 8. Yarışmaya Bitirme Tez çalışmanız ile de katılabilirsiniz ancak bu çalışmayı şartnamede yer 
alan şekilde sunum paftası olarak da hazırlamanız gerekmektedir. Sunum paftası ve rapora ilişin 
detaylı açıklamalar şartname ve eklerde yer almaktadır. Bknz. Şartname 11. Madde 
 -Yarışmaya dair tüm belgeler; Paftalar, Açıklama Raporu, Başvuru Belgesi, Öğrenci Belgesi vb. tek bir 
zip dosya olarak en geç belirtilen “Son Teslim Tarihinde” tarafımıza mail yolu ile iletilmelidir. 
Şartnamede yarışma takvimi yer almaktadır. Tarihlerde olabilecek değişiklikler ayrıca ilan edilecektir. 
Bknz. Şartname 5 ve 13/c 
- Açıklama raporu en az 2000 en fazla 10000 kelimeden oluşmalıdır. Detaylı bilgi “EK-2 AÇIKLAMA 

RAPORU ÖRNEĞİ” dosyasında yer almaktadır. 

-Açıklama Raporu formatı “EK-2 AÇIKLAMA RAPORU ÖRNEĞİ” gibi olmalıdır.  

 

Soru 9. Merhabalar iyi günler. 

Bitirme projesi yarışması ile ilgili bazı sorularım bulunmaktadır.  

1) Kimlik dosyasının teslimdeki adlandırıması şeklini "KİMLİK RUMUZ" olarak ifade etmişsiniz. Peki 

açıklama raporunun dosya adını teslim ederken ne olarak adlandırmamız gerekiyor?  

2) Kimlik dosyasının içinde yer alacak olan başvuru formunun el yazısı yada bilgisayar yazısıyla 

doldurulması ile alakalı herhangi bir şart bulunmakta mı? 

3) Paftalarımızı yollarken Rumuz-1 ve Rumuz-2 olarak adlandırmamız gerektiğini ifade etmişsiniz. 

Paftalar jpeg ve pdf formatında istenmekte.  "Rumuz-1 ve Rumuz-2" olarak adlandırılan paftaların 

formatlarını dosya adında belirtmemize gerek var mıdır? Yoksa hem jpeg hem pdf formatında olan 

paftaları  Rumuz-1 ve Rumuz-2 olarak adlandırmamız yeterli midir? 

4) Projelerin tek bir ZIP halinde iletilmesini istemişsiniz. Başvuru formunun yani kimlik dosyasının 

14.09.2020 saat 18.00 olan teslim saatinde yollanılmasında herhangi bir problem olur mu? Yoksa 

başvuru formunun daha önce yollanılması mı gerekmektedir? 

Sorularımın cevaplanması için şimdiden teşekkür ederim.  

Cevap 9. 1. Yalnızca “RUMUZ” olarak kaydetmeniz yeterlidir. 
2. Başvuru formu el ile veya bilgisayar ortamında doldurulabilir ancak imzanın el ile atılıp taranması 
gerekmektedir. 



3. Dosya isimlerinde jpeg veya pdf ibaresi kullanmanıza gerek yoktur. “RUMUZ-1 ve RUMUZ-2” 
şeklinde kaydetmeniz yeterlidir.  
4. Başvuru formu da diğer tüm belgeler ile birlikte gönderilmelidir. Bknz. Cevap 8 
 


