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KADIKÖY İSKELESİ ve YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

YARIŞMACILARDAN GELEN SORULARIN CEVAPLARI

1. Soru: Kadıköy yarışmasına şehir planlama öğrencisi ve kentsel tasarım yüksek lisans öğrencisi olarak bir mimar ekip başıyla ( 1 
mimar, 2 plancı) katılabilir miyiz? 

Cevap: Ekip başının mimarlık, tüm ekip üyelerinin lisans öğrencisi olması gereklidir. Yarışma lisansüstü öğrencilerin katılımına 
kapalıdır.

2. Soru: Şartnamede yarışmacılara verilecek belgelere (sayısal halihazır harita, sayısal Marmaray metro çıkış noktaları, eski haritalar ve 
hava fotoğrafları)  nasıl ulaşacağımız bildirilmemiş. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap:   http://www.mimarist.org/index.cfm?sayfa=kadikoyyarisma web adresinden ilgili sayısal dokümanlara ‘Dosyalar’ başlığından 
ulaşılabilir. 

3. Soru: Şartnamede şöyle bir ibare bulunmaktadır: "Yarışmaya ekip içinde yer alarak diğer disiplinlerden katılacak yarışmacıların lisans  
öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenci belgesini ve ilgili disiplinde meslek odasının öğrenci üyeliği var ise öğrenci üyelik belgesini  
sunmaları gerekmektedir. " 
Ekip üyelerimizden bir arkadaşımız Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans öğrencisidir. 
Kayıt için gönderdiğimiz mailde öğrenci olduğuna dair öğrenci belgesini de göndermemiz gerekiyor mu ( mail ya da posta ile) ? Yine 
kayıt için tüm ekip üyelerinin isimlerini belirtmemiz gerekiyor mu?

Cevap: Yarışma Şartnamesi’nin 3 no’lu, Yarışmaya Katılım Koşulları maddesinde yeterli açıklama bulunmaktadır. 

4. Soru: Ocak 2011'de lisans öğrenimini bitirecekler yarışmaya katılabiliyor mu?

Cevap: Mezun olmadan önce öğrenci olduklarını gösteren belgelerini almak ve kimlik zarfında teslim etmek koşuluyla katılabilirler.

5. Soru: 2010 bahar yarıyılı döneminde mimarlık fakültesinden mezun oldum. Kadıköy iskelesi ve yakın çevresi öğrenci mimari fikir 
projesi yarışmasına katılabilir miyim?

Cevap: Hayır, katılımcıların 2010-2011 eğitim yılı içerisinde öğrenci olmaları gerekmektedir. 

6. Soru: Arazi kullanımı açısından deniz üzerinde ne kadarlık bir alana yayılabiliriz?

Cevap: Yarışmacılara bırakılmıştır. 

7. Soru: Yapı yer altına ve yer üstüne ne kadar çıkabilir?

Cevap: Yarışmacılara bırakılmıştır

8. Soru: Mimari konseptte tamamlayıcı bir unsur olarak, iskelelerin de baştan tasarlanması mümkün mü?

Cevap: Evet

9. Soru: İskele ve yapı ilişkisi bakımından sınırlayıcı etmenler var mı? Yani bina ile iskele çok iç içe olabilir mi? Kadıköy sahilindeki proje 
konseptinde tekrar tasarlayabilir miyim?

Cevap: Yarışmacılara bırakılmıştır.



10. Soru: Yarışmaya katılmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranıyor mu? Ben ODTU Mimarlık Fakültesi’nde mimarlık 
lisans eğitimi alıyorum. Dördüncü sınıftayım, bu durum da yarışmaya katılabilir miyim? (Ek 1 de Mimarlar Odası Öğrenci Üyelik 
Yönetmeliği’nde TC vatandaşı olmak üyelik şartı olarak gösteriliyor.) 

Cevap: Evet, yarışma Türkiye’deki üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilere, öğrenciliklerini belgelemeleri koşulu ile açıktır. Ancak 
ekip başının Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliğini yaptırmış olma şartı aranmaktadır. 

11. Soru: Yarışma için katılımcılara verileceği açıklanan pafta ve belgeler ne zaman ve nasıl katılımcılara ulaşacaktır

Cevap: Bkz. Cevap 2

12. Soru: Bir mimarlık lisans öğrencisi başkanlığında, 3 şehir ve bölge planlama lisans öğrencisinden oluşan toplan 4 kişilik bir grupla 
yarışmaya katılabilir miyiz?

Cevap: Evet

13. Soru: Yarışma takviminde kayıtların başlaması diye bir ibare var, fakat kayıtların kapanma tarihini belirten bir şey yok. Eğer bütün 
öğrenciler odaya üye ise, ayrıca yarışmaya kayıt yaptırmak gerekiyor mu? yoksa proje son teslim tarihi olan 4 şubata kadar projenin 
teslim edilmesi yeterli mi?

Cevap: Teslim tarihine kadar kayıt yaptırılabilir. Kayıtlar ile ilgili olarak Bkz. Şartname madde 3. Yarışmaya Katılım Koşulları

14. Soru: Yarışmaya internet adresiniz yoluyla başvurduktan sonra, diğer katılımcıların öğrenci belgelerini hangi tarihe kadar teslim 
etmemiz gerekiyor? 

Cevap: Bkz. Şartname madde 10. Kimlik Zarfı Bilgilerinde 

15. Soru: Projelerin teslim şekli anlaşılmamıştır. 

       Cevap: Şartnamede yer alan açıklama yeterlidir.

16. Soru: Mevcut imar planının gönderilmesinin imkanı var mıdır?

Cevap: Şartname’ye ek olarak verilen dokümanlar yeterlidir.

17. Soru: Proje arazisi içerisinde korunması gereken mevcut yapılaşma var mı?

Cevap: Kent belleği açısından önemli bir yer olan yarışma alanında korunması gereken tescil edilmiş ve edilmemiş önemli yapılar 
vardır.  Fonksiyon değiştirilmesi istenen yapılar varsa kamusal kullanım karakteri göz ardı edilmeden öneriler geliştirilebilir. 
Bölgedeki tescilli yapıları gösteren harita 29.11.2010 tarihinde http://www.mimarist.org/index.cfm?sayfa=kadikoyyarisma 
sayfasındaki dokümanlara eklenecektir. 

18. Soru: Yarışmaya katılım için mail atmış olmamıza rağmen, bize teyit olduğuna dair herhangi bir mail gelmedi. Yapmamız gereken 
başka bir şey var mıdır?

Cevap: Bu tarihe kadar kayıt olan yarışma katılımcılarına teyit e-postaları gönderilmiştir ve teslim tarihine kadar yeni kayıt olacak 
katılımcılara gönderilmeye devam edilecektir. Yarışma kaydı ile ilgili teyit e-postası almamış katılımcıların 
kadikoyyarisma@mimarist.org adresine sorunu tanımlayan bir e-posta göndermeleri istenmektedir.  

19. Soru: Proje alanında korumak zorunda olduğumuz alanlar var mıdır? Varsa belirtir misiniz?

Cevap: Bkz. Cevap 17

20. Soru: Haydarpaşa Tren İstasyonu’nun geleceğe dönük olarak kullanım şekli değiştirilebilir mi?
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Cevap: Bkz. Cevap 17

21. Soru: Yarışmacılara verilen alanda bazı yapıların yok sayılması veya farklı işlevlerde değerlendirilmesi öngörülebilir mi?

Cevap: Bkz. Cevap 17

22. Soru: Tasarlanması istenilen iskele yapısının mevcut yerinden farklı bir konuma yerleştirilmesi düşünülebilir mi?

Cevap: Yarışmacılara bırakılmıştır. 


