3. İleri Mimarlık Yarışması (3rd Advanced Architecture Contest)
ULUSLARARASI YARIŞMA
Iaac ve HP tarafından organize edilmiştir
KENDİNE YETEN ŞEHİR (THE SELF-SUFFICIENT CITY)
Geleceğin habitatını öngörmek (Envisioning the habitat of the future)
ÖZET
Institute for Advanced Architecture of Catalonia ve HP KENDİNE YETEN ŞEHİR:
Geleceğin habitatını öngörmek temalı 3. İleri Mimarlık Yarışması'nı duyurmaktan gurur
duyarlar.
Bu mimarı yarışmanın amacı online tartışma ve araştırmayı teşvik ederek 21. yüzyıl
habitatının nasıl olması gerektiğini öngörmek için gerekli kavrayış, bakışaçısı, fikirler ve
öneriler üretmektir.
Yarışma, şehirlerimizin kendine yeterliliklerini arttırma görüşüyle daha yaşanılabilir bir
dünya yaratılmasına katkıda bulunmak için ekoloji, bilgi teknolojisi, sosyalleşme ve
globalleşme gibi yeni gelişmekte olan zorluklara cevap verebilecek öneriler üretmek
isteyen mimarlara, planlamacılara, tasarımcılara ve sanatçılara açıktır.
Ödül (toplam değer: 60.000,00 EUR) ana şemaya uygun olarak jürinin yagısına göre
dağıtılacaktır.
Mimarlar, dünyanın bazı önde gelen mimarlık okullarının yöneticileri ve dünyanın önemli
şehirlerinin belediye başkanlarından oluşan bu Mimari Yarışma Jürisi, dünyanın herhangi
bir şehrinde, herhangi bir ölçekte ve herhangi bir zaman aralığı için yapılan göze çarpan
öneriler beklemektedir.
Katılım ÜCRETSİZdir ve öneriler PDF dosyası olarak internet üzerinden teslim edilecektir
- www.advancedarchitecturecontest.org Neden Barselona?
Yarışma 19. yy ve 20. yy boyunca şehirlerin kurulmasına olanak tanıyan kentleşme
kavramının tanımlanmasında emeği geçen Mühendis Ildefons Cerdà tarafından
tasarlanan Barselona’nın Eixample Planı’nın 150. yılı ile çakışmaktadır.
Bu noktadan yola çıkarak, katılımcılar mevcut şehirlerin geridönüşümü için yeni
modeller tanımlama ihtiyacınıi ve gezegenin çevresel, ekonomik ve sosyal
sürdürülebilirliğine insanlar tarafından yaşanılabilir alanlar yaratacak şekilde katkıda
bulunarak yeni kurallarla doğanın devamlılığını sağlayacak şekilde inşa etme ihtiyacını
yansıtacaklardır.
Neden IaaC?
IaaC, 21. yüzyıl için yeni habitat modelleri tanımlamaya odaklanmış son-jenerasyon
eğitim ve araştırma merkezidir. IaaC, farklı disiplinlerden uzmanların (ekolojistler,
antropolojistler, mühendisler, bilgisayar programcıları, artistler, sosyolojistler, ve
diğerleri) mimarlarla etkileşerek ileri mimarlık geliştirmek için bilgi ve beceri
kazanımında ağ rolü oynamaktadır. Enstitü, kendine yeten habitat prototipleri
tasarlamak ve üretmek için en yeni teknolojiyi kullanmaktadır ve farklı gerçeklikler ve
global olarak hareket etme anlayışını ileri götürmek için dünyada çeşitli şehirlerdeki
diğer bilgi noktalarıyla çalışmakta ve Fab Lab ağına katılmaktadır.
Neden HP?
HP, dünyanın en büyük teknoloji şirketi, yazıcı, kişisel programlama, yazılım, servis ve
bilgi teknolojileri ağını da aşan bir portfolyoyla teknoloji deneyimini kullanıcılar ve
şirketler için kolaylaştırmaktadır. HP hakkında daha fazla bilgi için: http://www.hp.com/
Neden İleri Mimarlık Yarışması?
Bu 2005’ten beri IaaC tarafından düzenlenen 3. İleri Mimarlık Yarışması’dır. Kendine
Yeten Ev (Self-Sufficient Housing) konulu ilk yarışma, internetin yeni mimarlığı
araştırmak için potansiyelini gösterecek şekilde 108 ülkeden 2500’den fazla mimar ve
öğrenci katılımına ulaştı. Finale kalan projelerden hazırlanan özel kitap RIBA kitabevi
tarafından 2006’nın en iyi yeni başlıklarından biri olarak seçildi. İkinci yarışma Kişisel
Üretim Ev’e (The Self-Fab House) adandı. Daha önceki İleri Mimarlık Yarışması

kazananları - Fransa ve Çin ve İspanya’dan - IaaC Master Programı’nı tamamladılar ve
halen çeşitli araştırma projelerinde çalışmaktadırlar.
1.Uygunluk Kriterleri ve Koşullar
Uygunluk
Yarışma öğrencilere ve profesyonellere açılmıştır.
Yaş sınırı yoktur; projeler bireysel veya grup halinde yürütülebilir, grup üyesi sayısı için
sınırlandırma getirilmemiştir.
Koşullar
Aşağıdakiler yarışmaya katılmaya uygun görülmeyecektir:
- Destekleyici organizasyona bağlı herhangi birey veya organizasyon; danışman komite
üyeleri veya sponsor edilen araştırmacılar ve destekleyiciye profesyonel olarak ilişkili
herhangi birey, vb;
- Yarşıma Jürisi üyeleri ve düzenleyici kadro veya jürinin yönetici, denetleyici, danışman
olduğu herhangi biri;
- Yarışma özetinde direkt ya da indirekt olarak yer alan herhangi bir.
2. Ücretsiz Katılım
Katılanlardan herhangi bir harç ya da ücret alınmayacaktır.
Lütfen buraya kayıt olunuz.
3. Ödüller
Üç takım lideri para ödülü alacaktır ve IAAC’ta bir yıllık Master in Advanced Architecture
ve kendine yeten mimarlık üretiminde daha derin araştırma için burs kazanacaklardır.
Seçilen bütün projeler ACTAR kitabevi ile ortak olarak çıkarılacak özel bir kitapta yer
alacaktır.
Onceki yayının kitabını görmek için buraya tıklayınız: SELF-SUFFICIENT HOUSING
1.lik Ödülü:
3,000 €
+
son jenerasyon büyük boy HP yazıcı
+
Master in Advanced Architecture (value 12.500,00 €)
2.lik Ödülü:
2,000 €
+
son jenerasyon büyük boy HP yazıcı
+
Master in Advanced Architecture (value 12.500,00 €)
3.lük Ödülü:
1,000 €
+
son jenerasyon büyük boy HP yazıcı
+
Master in Advanced Architecture (value 12.500,00 €)
Mansiyon: Net-delegeleri
IaaC, aynı zamanda İleri Mimarlık çalışmaları ve yayılmasına yönelik uluslararası bir araştırma
grubu oluşturmakla ilgilenmektedir.
Bu amaçla, jüri katılım alınan her ülkeden enstitünün uzak mesafe araştırmacısı olacak bir
delege seçecektir.
Her Net-delege, araştırmacıların bu sanal ortamının ve sonraki uluslararası projelerin
geliştirilmesi için çeşitli activitelerde görev alacaktır.

Sergi ve Kitap:
Seçilen projeler, Barselona’da Mayıs 2010’da açılacak ve daha sonradan dünyanın kilit
şehirlerini dolaşacak büyük bir sergi’de yer alacaktır. En iyi projeler aynı zamanda ilk ve ikinci
yarışmalar gibi Actar tarafından yayınlanacak bir kitapta yer alacaktır.
4. Tema: KENDİNE YETEN ŞEHİR. Geleceğin habitatını öngörmek.
Program, katılımcılardan bu 2 seçenekten birini tasarlamalarını istemektedir:
A- Kendine yeten bina
B- Kendine yeten şehir
21. yy habitatının inşası için geleceğin binaları ve şehri ile ilgili fikirleri tanımlayarak KİLİT
KAVRAMLAR tanımlamaya çalışmak, bu idealist olasılık için görüş oluşturmak.
Katılımcılar Projenin yeri ve büyüklüğune karar vermekte özgürdür, detaylandırıldığı ve
kanıtlandığı sürece.
Herhangi bir zaman planlaması, kısa (10 yıllık), orta (50 yıllık) veya 21. yy boyunca uzun
dönem, mümkündür.
5. Belgeler ve Gerekli Grafik Materyal İçeriği
Yazılı Açıklama
21. yy habitatının inşasıyla ilgili kilit kavramları açıklayın.
Fikirlerinizi bir bina veya şehir tasarlayarak veya varolan bir bina veya şehre değişiklikler
önererek örneklendirin.
Grafiksel Açıklama
Herhangi ölçekte vaziyet plan, kat planları, cepheler, kesitler, perspektif çizimler, fiziksel veya
dijital modelin fotoğrafları ve aksonometrik çizimler ve açıklayıcı metinlere izin verilmiştir.
Açıklayıcı metinler İngilizce olmalıdır.
Format:
Öneriler üç (3) DIN A-3 panelde sunulmalıdır ve aşağıdaki formata uygun olmalıdır:
- Her panel PDF formatında sunulmalıdır. Her dosyanın boyutu 1MB’ı geçmemelidir
- Her panel aynı zamanda imaj olarak JPG 1024 px x 768 px formatında sunulacaktır. Her
dosyanın boyutu 500 KB’ı geçememelidir.
Hiçbir fiziksel materyal kabul edilmeyecektir. Bütün öneriler istisnasız dijital olmalıdır ve teker
teker aşağıdaki websitesine yüklenmelidir:
http://www.advancedarchitecturecontest.org/
6. Dil
Bütün öneriler istisnasız İngilizce olmalıdır.
7. Önerilerin Teslimi
28 Eylül 2009 Pazartesi, 5:00pm (GMT) tarihine kadar panelleri yarışma websitesi ’ne
yüklemek ve üstünde değişiklik yapmak serbesttir.

8. Sorular ve Cevaplar
Kayıtlı katılımcılar sorularını, sadece e-mail yoluyla, aşağıdaki adrese gönderebilirler:
contact@advancedarchitecturecontest.org
Her soru ancak bir kere gönderilebilir.
Sorular için son gün 1 Ağustos 2009’dur.
Destekleyici, sürekli olarak yarışma websitesine gönderilen bütün sorulara 17 Ağustos 2009
tarihine kadar yanıt verecektir.
Katılımcıların sorularına verilen yanıtlar yarışma kurallarına eklentiler olarak veya
kurallarda değişiklikler olarak kabul edilecektir.

TAKVİM
Açılış
Yarışma açılış tarihi
Takvim, tema ve kurallar için websitesine başvurunuz.
25 Mayıs 2009, Pazartesi
Kayıt kapanış tarihi
28 Eylül 2009, Pazartesi
Sorular
Sorulara verilen toplu cevaplar 17 Ağustos 2009’dan önce websitesine gönderilecektir.
Projelerin Teslimi
Projeler 28 Eylül 2009 tarihine kadar kabul edilecektir.
29 Elül 2009 günü teslim edilen projelerin kabulü sona erecektir.
Seçme
Jüri tarafından projelerin seçilmesi:
Ekim 2009
Sonuçlar
Sonuçların açıklanması:
15 Kasım 2009
Sonuçların uluslararası sunumu:
Kasım 2009
Kitap Yayını
Mayıs 2010
Uluslararası Sergi
Mayıs 2010 - Ocak 2011

JÜRİ
Belediye Başkanları ve Eski Belediye Başkanları
Jordi Hereu, Barcelona Belediye Başkanı
Jaime Lerner, Curitiba Eski Belediye Başkanı ve IUA Eski Başkanı
Joâo Coser, Vitòria Belediye Başkanı, ES, Brasil
Valentina Matvienko, Sant Petersburg Valisi, Rusia
Architecture Schools
Stan Allen, Princeton School of Architecture Yöneticisi (Princeton, NJ, USA)
Brett Steele, Architectural Association Yöneticisi (London, UK)
Bob Somol, University of Illinois Chicago, Mimarlık Bölümü Yöneticisi (Chicago,
IL, USA)
Pankaj Joshi, Urbanism Design Research Institute Yöneticisi (Mumbai, India)
Benyam Ali, Adis Abeba_University Mimarlık Bölümü Yöneticisi (Ethiopia)
Mimarlar
Yung Ho Chang (Beijing, China)
Snøhetta (Oslo, Norway)
J. M. Lin (Taipei, Taiwan)
Aaron Betsky (Cincinnati, USA)
Bostian Vuga (Ljubljana, Slovenia)
Michel Rojkind (Mexico)
Uzmanlar
Neil Gershenfeld, fizikçi (MIT, Cambridge, MA, USA)
Michael Slitch, mühendis (Germany)
Salvador Rueda, ecolojist (Barcelona, Spain)
Alejandro Gutierres (Ove Arup, London)
Haakon Karlstein Jr. President Fab Foundation (Norway)
IaaC
Vicente Guallart, Institute for Advanced Architecture of Catalonia Yöneticisi
Lucas Cappelli, İleri Mimarlık Yarışması (Advanced Architecture Contest) Yöneticisi
Willy Müller, Eş-Yönetici, Master in Advanced Architecture
Marta Malé-Alemany, Eş-Yönetici, Master in Advanced Architecture
Areti Makopoulu, Koordinatör, Master in Advanced Architecture
Ortaklar
HP Temsilcisi
İspanya Barındırma Bakanlığı Temsilcisi
Generalitat de Catalunya Temsilcisi
Actar Temsilcisi

İLETİŞİM
Pujades 102 baixos, Poble Nou
08005 Barcelona, Spain.
fax 93 300 43 33
contact@advancedarchitecturecontest.org
http://www.advancedarchitecturecontest.org/
Yönetici
Lucas Cappelli
Koordinatör
Luciana Asinari
İçerik:
Vicente Guallart
Lucas Cappelli
Josep Mias
Silvia Brandi
Haakon Karlsen jr.
Tomas Diez
Aslı Aydın
İletişim:
Marie Jacquinet
Jorge Ledesma
Agostina Cabral
Web Tasarımı
Nitropix Web Projects
Leticia Peuser
Roxana Degiovanni
Mateo Lima-Valente
Web Veritabanı
Emilio Degiovanni
Institute for Advanced Architecture of Catalonia
http://www.iaac.net/ tarafından organize edilmiştir

