
TÜRKİYE AY ÜSLERİ ULUSAL FİKİR YARIŞMASI 

YÖNELTİLEN SORULAR VE İLETİLECEK CEVAPLAR 

1  Yarışmaya kabul edilmek için hangi şartları sağlamamız gerekiyor? 

 Ay üssü yarışması için başvuru tarihi en son nedir? 

 Bir ön başvuru gerekiyor mu? Yoksa sadece yarisma e-mail adresine 
teslim malzemeleri mi gönderilecek 15 Eylül 2022 tarihine kadar? 

CEVAP Yarışmaya ön başvuru alınmayacaktır. Değerlendirmeye alınabilmek için ilgili 
kategoride olduğunuzun belgelenmesi ve ilgili kategoride istenenlerin iletilmesi 
gereklidir.  
Teslimler 15 Eylül 2022 tarihinde ay2023@btu.edu.tr adresine wetransfer 
sistemi aracılığı ile tek e-posta gönderilmelidir. 

2 Yarışmaya ortaokul öğrencisi katılım sağlayabilir mi? 

CEVAP Bu yarışma konsept ve beklentiler olarak Ortaokul öğrencilerine uygun değildir. 
Yarışmaya alt yaş/eğitim aşaması olarak sadece lise öğrencileri katılabilirler. 

3 Mimarlık mezunuyum ve şu an mimarlık üzerine yüksek lisans 
yapmaktayım. Yarışmanıza öğrenci kimliğim ile ve tek kişi olarak katılım 
sağlayabilir miyim? Yoksa en az bir danışman gerekli mi? 

CEVAP Yarışma teması çok disiplinli bir ekip ortamını tavsiye ederek desteklemektedir. 
Bu nedenle, yarışmaya danışman ve yardımcılar hariç en az 2 kişilik ekipler ile 
katılım gereklidir.  

4 Yarışmaya sunacağımız fikirleri istediğiniz bir teknik var mı ? (Sunum anlatım, 
yazılı belge, animasyon v.s) şeklinde? 

CEVAP Şartname ’deki  “YARIŞMA SÜRECİNDE BEKLENEN ÜRÜNLER VE TESLİM 
KOŞULLARI” kısmını incelemenizde fayda vardır. Yarışmaya katılacakların 
fikirlerini hangi görsel teknik ile sunacağını bilmesi gerektiği varsayılmıştır.  

5 Ayrıca yarışmaya bağımsız bir araştırmacı olarak katılabilir miyiz?  

CEVAP Yarışma teması çok disiplinli bir ekip ortamını tavsiye ederek desteklemektedir. 
Yarışmaya danışman ve yardımcılar hariç en az 2 kişilik ekipler ile katılım 
alınacaktır. 

6 Yarışmanın asli amacı nedir? Nelere odaklanmalıyız? Ay için ne isteniyor? 

CEVAP Şartname ‘deki Yarışmanın Felsefesi ve Motivasyonları kısmını inceleyebilirsiniz.  

7 Merhabalar, iyi çalışmalar. Mimarlık 4.sınıf öğrencisiyim. Ancak 2021-2022 
Bahar yarıyılında özel bir nedenden dolayı okul kaydımı 1 dönemlik 
dondurdum. Okulum ile ilişiğim devam etmekte ancak "İzinli Öğrenci" 
statüsündeyim. Yarışmaya katılımımda sorun olur mu sormak istedim. 
Yanıtlarsanız sevinirim.  

CEVAP Eğitiminize ara verdiğinizi belgeleyerek ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ kategorisinde 
katılabilirsiniz.  

8 Rumuz bizim kendimizin sectigi 7 haneli rakam mi olacak? 

CEVAP 7 Haneli rumuzun “Harf” ve “Rakam” karışık seçilmesi gerekmektedir.  

9 Profesyonel katılımcının Türkiye'de mimarlık şirketi olması gerekiyor mu yoksa 
sadece TMMOB üyesi, mezun mimar olması yeterli mi? Mimar dışında 
astronom, uzay bilimcisi gibi bir katılımcı profili gerekiyor mu? 

CEVAP Yarışmada “Profesyonel Kategori” tanımı “DİPLOMA” sahibi olan herkesi 
kapsamaktadır. Çok disiplinli ekipler tavsiye edilmektedir.  
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10 Merhabalar, Ben Haziran ayı sonunda mezun olacağım mezun olana kadar 
öğrenci belgesi alıp proje dosyası ile başvursam öğrenci kategorisinde 
başvurabilir miyim? Yoksa Eylül ayındaki öğrenim durumuna göre mi başvurmam 
gerekir?  

CEVAP Yarışma takviminde teslim 15 Eylül olduğu için, o tarihte katılımcının öğrenim 
devamı veya mezuniyet durumu ne ise o kategoride katılması gereklidir.  
Örnek 1: Haziran 2022 ayında mezun olmuş bir kişi diploma sahibi olduğu için 
Profesyonel Kategoride yarışabilir.  
Örnek2: Haziran 2022 ayında mezun olan bir lise öğrencisi, 15 Eylül’de üniversite 
eğitimi başladı ise Üniversite Öğrencisi kategorisinde yarışabilir. Eğer Liseden 
mezun olmuş ancak üniversite eğitimi başlamamış ise Lise Kategorisinde 
yarışmasında bir sakınca yoktur. 

11 Danışmanımızın akademisyen olma şartı var mı normal bir vatandaşta 
danışman olabilir mi veya yarışma üyeleri danışman olabilir mi? 

CEVAP Danışman sadece “lisans diploması sahibi” kişilerden seçilebilir.  

12 Projelerimizin canlı sunumunu yapacak mıyız? Yoksa projeleri teslim edip jüri 
bizden bağımsız olarak mı inceleyecek? 

CEVAP Teslimler dijital formatta gerçekleştirilecektir. İlgili jüri üyeleri, katılımcılar ile 
temas etmeyeceği “kör inceleme” yöntemi ile akademik ve uzmanlık birikimi ile 
ürünlerinizi değerlendirecektir. İnceleme sonrası ödüle layık görülen 
katılımcıların da davet edileceği kolokyum ve sergi ortamında ödül alan ekip 
üyeleri isterler ise fikirlerini ifade etme imkanı bulabilirler.  

13 Yarışma için çalışılacak alan neresi olacak? Türkiye üzerinde bir üs mü yoksa Ay 
üzerinde bir yaşam alanı tasarımı mı? 

CEVAP Yarışma Ay yüzeyinde kurulması olası Üs ve/veya Üslerin tasarım, planlama, 
mühendislik fikirlerini konu almaktadır. Şartname’deki “Amaç-Yaklaşım”, 
“Konu”, “Ulusal Fikir Yarışması’nın Soru ve Motivasyonları” ile “Vizyon,Planlama 
ve Tasarım” kısımlarından faydalanılabilir.  

 


