DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI
“COVİD19'LA BİRLİKTE YAŞAMAK”

SORULAR-CEVAPLAR
Soru 1. TED Üniversitesi son sınıf öğrencisiyim, arkadaşlarımla birlikte yarışmaya katılmayı düşündük ama
hepimiz mimarlık öğrencisi olduğumuz için mümkün olup olmadığını öğrenmek istedik.
Cevap 1. Ekip üyelerinin tamamı mimarlık lisans öğrencilerinden oluşabilir. Farklı disiplinlerden lisans
öğrencilerinin ekip olarak katılımı halinde ekip başının Mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.
Soru 2. Yarışmaya 3 mimarlık öğrencisi katılabilir mi?
Cevap 2. Evet. Ekip üyelerinin sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.
Soru 3. Ekip için maksimum kişi sayısı nedir? Ölçekler nelerdir?
Cevap 3. Ekip üyelerinin sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Program, ölçek ve yer seçimi serbesttir.
Senaryolar çerçevesinde katılımcılar tarafından önerilebilir. Tasarım önerileri makro ölçekten mikro ölçeğe farklı
ölçeklerde ve katmanlarda sunulmalıdır (kentsel ölçek, mimari ölçek, malzeme ve detay ölçeği). Bkz. Şartname
madde 5a.
Soru 4. Proje yeri bizlerin tercihinde mi? Yarışma başvuruları nasıl gerçekleşecek?
Cevap 4. Program, ölçek ve yer seçimi serbesttir. Bkz. Cevap 3 ve şartname madde 5a.
Yarışma teslimi çevrimiçi ortamda yapılacaktır. Ön kayıt şartı yoktur. Detaylı bilgi için bkz. Şartname madde 5b.
Soru 5. Yarışmada tasarlayacağımız ya da yeniden ele alacağımız mekânın ölçeği ne ölçüde değişebilir? Sadece
konut mu yoksa konut ve çevresi ya da bir kamusal alan mı? Bu konuda sınırlama var mı?
Cevap 5. Program, ölçek ve yer seçimi serbesttir. Bkz. Cevap 3 ve şartname madde 5a.
Soru 6. Yarışma kapsamında sorularımız şu şekildedir;
1. Çalışma alanının büyüklüğü ne kadar olmalıdır ve kullanıcı sayısı ne kadar olmalıdır, bu konudaki genel bir
aralık var mıdır?
2. Seçtiğimiz alanı olduğu gibi mi ele almalıyız yoksa proje senaryosu ve genel analizler doğrultusunda alanda
özelliklerinde ( Sokaklar, yapı adaları, var olan binalar, mülkiyet sınırları) üzerinde değişiklik yapabilir miyiz?
Cevap 6. Program, ölçek ve yer seçimi serbesttir. Bkz. Cevap 3 ve şartname madde 5a.
Gerekli görülen müdahale ve değişiklikler senaryo ve tasarım fikri doğrultusunda gerekçelendirilerek sunulduğu
takdirde yarışmacının inisiyatifine bırakılmıştır.
Soru 7. Covid 19 la birlikte yaşamak projesi hakkında biraz sorum var. Projede arazi seçimi olarak gerçek bir
arazi seçimi yapmak zorunda mıyız ve projede maliyetin önemi var mı?
Cevap 7. Şartnamede çizilen çerçeve gereği kurgusal ya da hayali olmayan, gerçekte var olan arazilerin
seçilmesi gerekmektedir. Yarışma kapsamında yerel farklılıklar, konut ve yakın çevresi, kamusal kullanımlarıyla
mahalle ölçeği ve mevcudun iyileştirilmesi meseleleri üzerine odaklanılmıştır. Hızla üretilebilir, yaratıcı, özgün,
sürdürülebilir, pratik ve ekonomik tasarım fikirlerinin bu doğrultuda geliştirilmesi beklenmektedir.

