13.03.2020

Taksim’i Hayal Et! Taksim Meydanı İçin Öğrenci Fikir Projesi Yarışması
Sorular ve Cevaplar
Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir.
Gelen sorular aşağıdaki konu başlıklarında toplanmıştır.
A.
B.
C.
D.
E.

KATILIMLA/EKİPLE İLGİLİ SORULAR
SUNUM TEKNİĞİ İLE İLGİLİ SORULAR
TEKNİK KONULARLA İLGİLİ SORULAR
TESLİM ŞARTLARI/BAŞVURU İLE İLGİLİ SORULAR
DİĞER

A.KATILIMLA/EKİPLE İLGİLİ SORULAR
1. Yarışmaya yüksek lisans öğrencisi katılabilir mi
Yarışma ekipleri içerisinde lisans öğrencisi dışında kişi bulunamaz.
2. Yüksek lisans öğrencilere bu yarışmayı katılabilir mi
Yarışma ekipleri içerisinde lisans öğrencisi dışında kişi bulunamaz.
3. Mimarlık yüksek lisans öğrencileri, lisans öğrencileriyle ekip olarak yarışmaya
katılabilir mi?
Yarışma ekipleri içerisinde lisans öğrencisi dışında kişi bulunamaz.
4. Merhaba, Yarışmaya Yüksek lisans öğrencileri olarak katılabilir miyiz?
Yarışma ekipleri içerisinde lisans öğrencisi dışında kişi bulunamaz.
5. Ben peyzaj mimarı bu yarışmaya katılım sağlayabiliyormuyum.
Şartnamenin “Yarışmaya Katılım Koşulları” başlığında da belirtildiği üzere yarışma,
Yükseköğretim Kurulu’na bağlı (T.C. ve KKTC’de yer alan) üniversitelerin tüm lisans
öğrencilerine açıktır.
6. Gruplar en fazla kaç kişilik olmalı bir sınırı var mı?
Yarışma ekiplerinin oluşturulmasında kişi sayısı sınırlaması yoktur.
7. Yarışmaya grupları en fazla kaç kişiden oluşabilir?
Yarışma ekiplerinin oluşturulmasında kişi sayısı sınırlaması yoktur.

8. Yarışmaya katılmak için gereken minimum ve maksimum kişi sayısı ve hangi
bölümlerden olması zorunlu (mimarlık hariç)? Şimdiden teşekkürler.
Yarışma ekiplerinin oluşturulmasında kişi sayısı sınırlaması yoktur. Yarışma tüm lisans
öğrencilerine açıktır.
9. Bir grup birden fazla proje ile katılabilir mi?
Yarışmaya birden fazla öneri ile katılınabilir ancak sadece 1 öneri ile ödül alınabilir. Aynı
yarışmacının birden fazla önerisinin ödül alması durumunda biri dışındaki diğer ödülleri
geçersiz sayılır.
10. Yarışmaya en fazla kaç farklı fikirle katılabiliriz?
Yarışmaya birden fazla öneri ile katılınabilir ancak sadece 1 öneri ile ödül alınabilir. Aynı
yarışmacının birden fazla önerisinin ödül alması durumunda biri dışındaki diğer ödülleri
geçersiz sayılır.
11. Merhaba, Bir kişi veya grup birden fazla proje teslim edebilir mi?
Yarışmaya birden fazla öneri ile katılınabilir ancak sadece 1 öneri ile ödül alınabilir. Aynı
yarışmacının birden fazla önerisinin ödül alması durumunda biri dışındaki diğer ödülleri
geçersiz sayılır.
12. Aynı yarışmacı birden fazla proje ile katılabilir mi?
Yarışmaya birden fazla öneri ile katılınabilir ancak sadece 1 öneri ile ödül alınabilir. Aynı
yarışmacının birden fazla önerisinin ödül alması durumunda biri dışındaki diğer ödülleri
geçersiz sayılır.
13. Yarışmaya birden fazla proje ile katılabilir miyiz?
Yarışmaya birden fazla öneri ile katılınabilir ancak sadece 1 öneri ile ödül alınabilir. Aynı
yarışmacının birden fazla önerisinin ödül alması durumunda biri dışındaki diğer ödülleri
geçersiz sayılır.
14. Hem bir ekiple hem de başka bir proje işe bireysel olarak katılabilir miyiz?
Aynı yarışmacının birden fazla önerisinin ödül alması durumunda biri dışındaki diğer
ödülleri geçersiz sayılır.
15. Katılımcılar birden fazla proje ile katılabilir mi?
Yarışmaya birden fazla öneri ile katılınabilir ancak sadece 1 öneri ile ödül alınabilir.
Aynı yarışmacının birden fazla önerisinin ödül alması durumunda biri dışındaki diğer
ödülleri geçersiz sayılır.

16. Merhaba, mimarlık bölümü öğrencisiyim fakat bu dönemlik
okulumu dondurdum. Öğrenci belgesinde kayıt donduruldu yazıyor. Yine de
yarışmaya katılabilir miyim?
Evet katılabilir. “Kayıt donduruldu” ibaresinin yer aldığı öğrenci belgesinin yarışmanın
internet sitesindeki “projeni teslim et” sayfasından ilgili alana yüklenmesi gereklidir.
17. Balıkesir Üniversitesi mimarlık öğrencisiyim. Fakat şu an erasmus programı ile
yurtdışında okuyorum. Yarışmaya katılmak için T.C ye bağlı bir üniversitede mi
eğitim görmem gerekiyor?
Şartnamenin “Yarışmaya Katılım Koşulları” başlığında da belirtildiği üzere yarışma,
Yükseköğretim Kurulu’na bağlı (T.C. ve KKTC’de yer alan) üniversitelerin tüm lisans
öğrencilerine açıktır.
Erasmus öğrencileri T.C.’de öğrenim gördükleri üniversiteyi belirten öğrenci belgesi (
e- devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilir.) ile yarışmaya katılabilirler.
18. Yurt disinda mimarlik oluyorum, bende katilabilirmiyim? Cifte vatandasim
Şartnamenin “Yarışmaya Katılım Koşulları” başlığında da belirtildiği üzere yarışma,
Yükseköğretim Kurulu’na bağlı (T.C. ve KKTC’de yer alan) üniversitelerin tüm lisans
öğrencilerine açıktır.
19. Ocak 2020 de mezun olarak yarışmaya katılım mümkün müdür?
Yarışma ekipleri içerisinde lisans öğrencisi dışında kişi bulunamaz.
20. Ben ocak 2020'de mezun oldum, yarışmaya katılabilir miyim? Yarışma yeni
mezunlara açık mı?
Yarışma ekipleri içerisinde lisans öğrencisi dışında kişi bulunamaz.
21. Projede, mezun olmuş birinden danışmanlık alınıp projeye ismi danışman olarak
yazılabilir mi?
Yarışma ekipleri içerisinde lisans öğrencisi dışında kişi bulunamaz.
22. Ekip içerisinde yardımcı olarak mimar yer alabilir mi?
Yarışma ekipleri içerisinde lisans öğrencisi dışında kişi bulunamaz.
23. Yarışmaya öğrenci le birlikte mimar olarak katılım mevcut mu ? danışman olarak
ismimiz geçiyor mu?
Yarışma ekipleri içerisinde lisans öğrencisi dışında kişi bulunamaz.

24. Ödül törenine katılım zorunlu mu ve proje presentasyonu yapılacak mı?
Ödül törenine katılım önemlidir. Tüm projeler dijital olarak yarışmanın internet sitesi
üzerinden sergilenecektir.
25. Yarışmaya katılan ekipte üye kısıtlaması var mı?
Yarışma ekipleri içerisinde lisans öğrencisi dışında kişi bulunamaz.
26. Yeni mezun ve öğrenci birlikte çalışabilir mi?
Yarışma ekipleri içerisinde lisans öğrencisi dışında kişi bulunamaz.
27. Lisans öğrencilerinin katılımı için mimarlar odasına kayıtlı olmak zorunlu mu?
Hayır, zorunlu değildir.
B. SUNUM TEKNİĞİ İLE İLGİLİ SORULAR
28. Dijital ortamda teslim için istenen paftalar ve diger belgeler neler. Arazi ölçüleri
neler ve teslimde ölçekler serbest mi? İlk kez bir proje yarışmasına katılacagım için
teslimde olması gerekenler neler? Paftalar bilgisayar cıktısı mı yoksa el çizimi mi
olmalı?
Şartnamenin “Yarışmacılardan İstenilenler” başlığında da belirtildiği gibi sunum tekniği
serbesttir. Ölçek kısıtlaması yoktur. Bilgisayar çıktısı/el çizimi her türlü sunum tekniği
pdf formatında dijital sunum dokümanı içerisinde yer alabilir.
29. Proje hazırlanırken el çizimi ve bilgisayar ortamında olacak şekilde her iki yöntemle
de çalışmak serbest mi? İyi günler.
Şartnamenin “Yarışmacılardan İstenilenler” başlığında da belirtildiği gibi sunum tekniği
serbesttir. Bilgisayar çıktısı/el çizimi her türlü sunum tekniği pdf formatında dijital
sunum dokümanı içerisinde yer alabilir.
30. .Projenin 3 boyutlusu yapılacak mı.Proje teslim şekli kaca kac kagıtlarda hangi
kagıda olacak.Kac pafta teslim edilecek.Bütün yapılanlar 1 paftadamı teslim
edilecek.1 paftada teslim edilecekse pafta üzerinde neler olacak.
Şartnamenin “Yarışmacılardan Beklenenler” başlığında teslimde
açıklanmıştır.

istenilenler detaylı

31. Şartnamede belirtilen pdf ve yazılı metin teslimine ek olarak hazırlayacağım kısa bir
animasyon videosu (projemin nasıl çalıştığını daha iyi ifade edeceğini düşünüyorum)
teslim edebilir miyim? Teşekkürler..
Şartnamenin “Yarışmacılardan Beklenenler” başlığında da belirtildiği üzere pdf
formatında dijital sunum dokümanı içerisinde; istendiği takdirde, fikrin anlatımını
destekleyen bu proje için hazırlanmış web sitesi, YouTube / Vimeo gibi platformlar
üzerinden yayınlanan video veya animasyonların (en fazla 180 sn.) linkleri yer alabilir.
Video üzerinde katılımcının kimliğini belirten hiç bir işaret, bilgi vb. olmamalıdır.
32. Merhabalar, ben yarışmaya teslimde belli bir format var mı, istenen belirli görsel
veya yazılı belgeler var mı diye sormak istiyorum. Teşekkürler.
Şartnamenin “Yarışmacılardan Beklenenler” başlığında teslimde istenilenler detaylı
açıklanmıştır.
33. Merhaba, Yarışmada fikrin sunumu için herhangi bir kural veya yönlendirme var mı?
Aynı zamanda poster ile birlikte rapor gerekiyor mu ve rapoe kaç kelime olmalı?
Teşekkürler
Şartnamenin “Yarışmacılardan Beklenenler” başlığında teslimde
açıklanmıştır.

istenilenler detaylı

34. Belirlenen teslim şeklinde pafta sayısı birden fazla olabilir mi?
Şartnamenin “Yarışmacılardan Beklenenler” başlığı altında belirtildiği üzere, pdf
formatındaki dijital sunum dokümanı içerisine istendiği takdirde farklı ebatlarda
sayfalar eklenebilir.
35. "Sunum tekniği serbesttir" yazılıdır ancak yine sormak istedik. Ölçek ve pafta için bir
istek var mıdır? Plan- Kısmi Plan, Kesit Görünüş minimum gereksinim var mıdır ?
Sunum tekniği serbesttir. Minimum bir gereksinim bulunmamaktadır.
36. Sunum paftalarının ebatları kaça kaç olacak?
Şartnamenin “Yarışmacılardan Beklenenler” başlığı altında belirtildiği üzere, sunum
tekniği serbesttir.
37. Kaç adet sunum paftası gerekiyor?
Şartnamenin “Yarışmacılardan Beklenenler” başlığı altında belirtildiği üzere, sunum
tekniği serbesttir.

38. Nasıl bir anlatım tekniği(pafta, maket, grafik vs) beklenmektedir ?
Şartnamenin “Yarışmacılardan Beklenenler” başlığında da belirtildiği üzere
tekniği serbesttir.

sunum

39. Şehir planlamamizi dijital bir taslak halinde mi, kompozisyon halinde mi yoksa
kağıda çizilecek şekilde mi hazirlamaliyiz?
Şartnamenin “Yarışmacılardan Beklenenler” başlığında teslimde istenilenler detaylı
açıklanmıştır. Sunum tekniği serbesttir.
40. Proje sunum tekniği olarak ppt hazırlamak istersek bir sayfa kısıtlaması var mıdır?
Kısıtlama yoktur. Ancak, teslimde şartnamenin “Yarışmacılardan Beklenenler” başlığı
altında belirtildiği üzere pdf formatında proje açıklama metni özeti ve pdf formatında
dijital sunum dokümanı yarışmanın internet sitesinden ilgili sekmeden yüklenecektir.
41. Hazırlanılan video sunumu digital sunum dökumanın içinde ayrı olarak mı yer
almalı?
Şartnamenin “Yarışmacılardan Beklenenler” başlığında da belirtildiği üzere pdf
formatında dijital sunum dokümanı içerisinde; istendiği takdirde, fikrin anlatımını
destekleyen bu proje için hazırlanmış web sitesi, YouTube / Vimeo gibi platformlar
üzerinden yayınlanan video veya animasyonların (en fazla 180 sn.) linkleri yer alabilir.
Video üzerinde katılımcının kimliğini belirten hiç bir işaret, bilgi vb. olmamalıdır.
42. Kesit , plan , görünüş , strüktür detayıyla ilgili istenilen bir ölçek var mı ?
Yarışmacıya bırakılmıştır.
43. Yapısal cisimlerin teknik çizimi gösterilmeli mi ?
Yarışmacının önerdiği senaryoya göre gerekiyorsa yapılabilir.
C. TEKNİK KONULARLA İLGİLİ SORULAR
44. Korunacak Yapılar Nelerdir ?
Meydanın kimliği, kentsel hafızadaki yeri ve kamusal karakteri göz önünde
bulundurularak yarışmacılar tarafından öneri getirilebilir.
45. Alanda korunması gereken yapı veya öğeler var mı, varsa hangisi veya hangileri?
Meydanın kimliği, kentsel hafızadaki yeri ve kamusal karakteri göz önünde
bulundurularak yarışmacılar tarafından öneri getirilebilir.

46. Sadece meydanla sınırlı kalmayıp sınırın ne kadar dışına taşabiliriz? yakın çevresiyle
bağlantı kurabilmek amacıyla taşmak.
Şartnamenin 2. maddesinde belirtildiği üzere, “yarışma alanı kesin sınırlara sahip
olmamakla birlikte, Taksim Meydanı’nı odağına alacak şekilde yarışmacılar tarafından
tanımlanabilir.”
47. Çalışma alanımızın sınırı en az ne kadar olmalı? (Kaç metrekare?)
Şartnamenin 2. maddesinde belirtildiği üzere, “yarışma alanı kesin sınırlara sahip
olmamakla birlikte, Taksim Meydanı’nı odağına alacak şekilde yarışmacılar tarafından
tanımlanabilir.”
48. Proje alanının sınırı tam olarak nereleri kapsamaktadır?
Şartnamenin 2. maddesinde belirtildiği üzere, “yarışma alanı kesin sınırlara sahip
olmamakla birlikte, Taksim Meydanı’nı odağına alacak şekilde yarışmacılar tarafından
tanımlanabilir.”
49. Merhabalar, mimarlık öğrencisi olarak taksim meydanının geçici veya mevsimsel bir
strüktür tasarlayarak hafif bir yapı inşaası gibi bir takım maliyetli fikirler
oluşturulabilir mi?Birde bu fikirleri avan proje şeklinde mi yoksa detaylı çizim olarak
mı istemektesiniz?
Yarışmacının önerdiği senaryoya göre gerekiyorsa yapılabilir.
50. Yapılan tasarım geçici(dönemsel) ya da kalıcı alan olarak mı düşünülmeli?
Yarışmacının önerdiği senaryoya göre şekillenecektir.
51. Tasarımın kalıcı mı yoksa geçici(sökülüp takıla bilen) mi olacağı düşünülmeli ?
Yarışmacının önerdiği senaryoya göre şekillenecektir.
52. Geçici ve kalıcı detaylar olarak dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Tasarım
parçaları ve etkinlikler açısından
Yarışmacının önerdiği senaryoya göre şekillenecektir.
53. Taksimi ve bileşenlerini ele alırken peyzaja dair ne derece detaya inmemiz
gerekiyor?
Yarışmacının önerdiği senaryoya göre şekillenecektir.

54. Kamusal alan tasarımı yaparken şehir mobilyaları çeşitli inovasyonlar ve
organizasyon önerilerini bir bütün olarak hepsinden mi sorumluyuz ?
Yarışmacının önerdiği senaryoya göre şekillenecektir.
55. Çalışma alanı için kullanmamız gereken taksime dair plan ve halihazır dosyalarını
nasıl temin edebiliriz? Teşekkürler.
Yarışmanın internet sitesinde (www.hayalimdeki.istanbul) dokümanlar
yarışma alanı ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşılabilir.

sayfasından

56. Arazinin dijital formatı(dwg vs) temin edilecek mi yoksa nerden temin edebiliriz ?
Yarışmanın internet sitesinde (www.hayalimdeki.istanbul) dokümanlar
yarışma alanı ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşılabilir.

sayfasından

57. Taksim meydanının çevresinin modelini bulabileceğimiz herhangi bir kaynak var
mıdır?
Yarışmanın internet sitesinde (www.hayalimdeki.istanbul) dokümanlar sayfasından ”
Link-1” üzerinden konkur.istanbul/taksim/şartname ekleri indirilerek alanın 3 boyutlu
sketchup modeli elde edilebilir.
58. Vaziyet planına nerden ulaşabiliriz ya da verecek misiniz?
Yarışmanın internet sitesinde (www.hayalimdeki.istanbul) dokümanlar sayfasından
yarışma alanı ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşılabilir. Yarışma ile ilgili bir vaziyet planı
bulunmamaktadır.
59. Proje altlığını nerden temin edebiliriz.
Yarışmanın internet sitesinde (www.hayalimdeki.istanbul) dokümanlar
yarışma alanı ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşılabilir.

sayfasından

60. Projemizde bir yapı inşa edilmesini öngörebilir miyiz?
Yarışmacının önerdiği senaryoya göre şekillenecektir.
61. Modellemede kütlelerin hazır modellerini kullanmak serbest midir? Pafta
tasarımına bağlı serbestlik gösteren bir karar mıdır?
Yarışmacının önerdiği senaryoya göre şekillenecektir.

62. Gezi parkı arazisine yapılacak olan müdahalelerin kabulünü etkileyecek kısıtlamalar
bulunuyor mu?
Hayır, bulunmuyor.
63. Meydanda bulunan yolların konumları ve bağlanma şekillerinde bir değişiklik
yapabiliyor muyuz?
Yarışmacının önerdiği senaryoya göre gerekiyorsa yapılabilir.
64. Dwgde B-Tarama olanların neyi ifade edildiğini tam olarak çözemedik.
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’nde Resmi Bina, Okul,
Radyo-Tv Binası, Cami-mescid, Türbe, Kilise, Havra B-Tarama ile gösterilir.
65. Meydanda ve çevresinde bulunan Ağaçların (Layer ismi: Ağaçlık) konumları ile
oynayabilir miyiz ?
Hayır.
D. TESLİM ŞARTLARI/BAŞVURU İLE İLGİLİ SORULAR
66. Projemizi teslim etmeden önce yarışmaya katılmak için yapmamız gereken bir şey
var mı, yoksa sadece projeyi vaktinden önce teslim etmemiz yeterli mi?
Son teslim tarihi 12.04.2020 saat 23:59’a kadar teslim yapılabilir. Bu tarihten önce
herhangi bir başvuru yapılması gerekmemektedir.
67. Direkt 12 nisan tarihinde teslim mi edeceğiz yoksa öncesinde bir kayıt yapacakmıyız.
Son teslim tarihi 12.04.2020 saat 23:59’a kadar teslim yapılabilir. Bu tarihten önce
herhangi bir başvuru yapılması gerekmemektedir.
68. Teslim öncesinde gönderilmesi gereken mevcut bir katılım formu var mı ?
Son teslim tarihi 12.04.2020 saat 23:59’a kadar teslim yapılabilir. Bu tarihten önce
herhangi bir başvuru yapılması gerekmemektedir.

E. DİĞER
69. Merhaba,Soru sormak için değil sadece ufak bir fikir belirtmek amacıyla yazıyorum.
38 Gün boyunca birçok öğrenci farklı işlerinden kısıp, belki de bazı derslerini hatta
hayatlarını aksatacak şekilde bu yarışmaya vakit ayırıp kafa yoracak. Yarışmayı açan
kurum ise İBB ve bünyesinde birçok imar faaliyetine dayalı disiplinden insanlar
barındırıyor. Hem bu kadar öğrencinin harcayacağı emeğini , hem de İBB gibi bir
kurumun varoluş olarak ne ifade ettiğini göz önüne aldığımızda kazanan takımlara
türk lirasının bu kadar değersiz hale gelmesinin ardından 3.000 tl verilmesi hem bu
yarışma açısından hem de mimarlara verilen genel değerin temsili açısından oldukça
umut kırıcı.
Olanaklar çerçevesinde hareket edilmiştir.
70. Bu kadar kapsamlı isteklerin söz konusu olduğu ve proffesiyonel emsalinde ödül
kriterleri ile ofisleri teşvik eden bir yarışmanın öğrenci ayağında ödül ne kadar bu
kadar az?
Olanaklar çerçevesinde hareket edilmiştir.
71. Merhaba bilgilerde eksik var
Yarışma konusu ve kapsamı ile ilintili tüm dokümanlar verilmiştir.
72. Taksimin yerlisme olarak sokaklar dar geçitler var bunla ilgili yolların geçinme yaya
geçitleri düzenleme olabilir gezi parkın taksim ee kazandılbilir gezi parkına parkına
içine gezi parkı olarak düzeltme olabilir
Soru anlaşılamamıştır.

09.06.2020
Taksim’i Hayal Et! Taksim Meydanı İçin Öğrenci Fikir Projesi Yarışması
Soru ve Cevaplar-2
Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir.
Gelen sorular aşağıdaki konu başlıklarında toplanmıştır.
A.
B.
C.
D.
E.

KATILIMLA/EKİPLE İLGİLİ SORULAR
SUNUM TEKNİĞİ İLE İLGİLİ SORULAR
TEKNİK KONULARLA İLGİLİ SORULAR
TESLİM ŞARTLARI/BAŞVURU İLE İLGİLİ SORULAR
DİĞER

A. KATILIMLA/EKİPLE İLGİLİ SORULAR
1. Merhaba! Bir kişi birden fazla farklı ekiple yarışmaya girebilir mi acaba?
Evet birden fazla ekip ile katılınabilir. Aynı yarışmacının birden fazla önerisinin ödül
alması durumunda biri dışındaki diğer ödülleri geçersiz sayılır.
2. Merhaba,yarışmaya lise 12.sınıf öğrencileri katılabilir mi?
Şartnamenin “Yarışmaya Katılım Koşulları” başlığında da belirtildiği üzere yarışma,
Yükseköğretim Kurulu’na bağlı (T.C. ve KKTC’de yer alan) üniversitelerin tüm lisans
öğrencilerine açıktır.
3. Koronavirüs COVİD-19 salgınından dolayı proje teslim tarihi 19 Temmuz Pazar saat
23:59 olarak güncellenmiştir. Şu anki durumda öğrenci olup yeni teslim tarihinde
mezun olan öğrenciler yarışmaya katılım sağlayabilecek mi?
2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi lisans öğrencisi olup yarışmanın son teslim tarihi
olan 19 Temmuz 2020 itibariyle mezun olan öğrenciler de yarışmaya katılabilirler.
4. Merhaba, yaklaşık martın başından beri ekibimle yarışma için hazırlanıyoruz, şu an
hepimiz lisans öğrencisiyiz. Ancak bugün okulumuz tarafından açıklanan yeni
yönetmelikle, stajlarının çoğunluğunu tamamlayan öğrencilere, stajlarının kalan
günlerinden muaf tutularak mezun olmaları hakkı verildi. Ekibimizdeki iki kişi bu
hakkı kullanarak mezun olabilir. Ancak bu sebeple yaklaşık 3 aydır çok emek
verdiğimiz bu yarışmaya katılma hakkımızı kaybetmek istemiyoruz. Haziran itibariyle
hepimiz lisans öğrencisiyiz, bu hakkımızı kullanıp temmuzda yarışmaya proje
göndermemiz, o zaman mezun olmamız durumunda bir sorun teşkil eder mi?
Vakit ayırdığınız için teşekkür eder, iyi günler dilerim.

2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi lisans öğrencisi olup yarışmanın son teslim tarihi
olan 19 Temmuz 2020 itibariyle mezun olan öğrenciler de yarışmaya katılabilirler.
5. Proje teslim tarihinde 4.sınıf öğrencilerin sistemde mezun olmuş olması gibi bir
durum var bu durum yarışmaya katılımı etkiler mi?
2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi lisans öğrencisi olup yarışmanın son teslim tarihi
olan 19 Temmuz 2020 itibariyle mezun olan öğrenciler de yarışmaya katılabilirler.
6. Merhaba, yarışmanın teslim tarihini ertelediğiniz için teşekkürler. Ancak ben haziran
sonu mezun oluyorum ve projeye hakkında fikir yürütmeye başladım 19 temmuzda
mezun olmuş olabilirim. Uzaktan eğitim sürecinde mezuniyetimin tam olarak ne
zaman olacağından emin değilim. Ne yapabilirim ?
2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi lisans öğrencisi olup yarışmanın son teslim tarihi
olan 19 Temmuz 2020 itibariyle mezun olan öğrenciler de yarışmaya katılabilirler.
7. Öğrenciyim ve aynı zamanda mimari bir ofiste çalışıyorum. Çalıştığım ofis
profesyonel yarışmaya girecek ve ekipte benim adım da yer alacak. Çalıştığım ofisin
projesinden bağımsız bir projeyle yarışmaya girebilir miyim ?
Evet.
B. SUNUM TEKNİĞİ İLE İLGİLİ SORULAR
8. Sunumda kullanılacak dil Türkçe mi?
Sunum dili Türkçe’dir.
9. Öncelikle kolay gelsin. Yarışma teslimi Türkçe mi İngilizce mi yapılacak?
Sunum dili Türkçe’dir.
10. Teslim de neler isteniyor?
Şartnamenin “Yarışmacılardan Beklenenler” başlığında teslimde istenilenler detaylı
açıklanmıştır.
11. Hayalini kurduğumuz taksimi anlatırken belli bir yol bekleniyor mu bizden? Yani
poster veya boyutu gibi mesela?
Şartnamenin “Yarışmacılardan Beklenenler” başlığında da belirtildiği üzere sunum
tekniği serbesttir.

12. Proje tesliminde sunum dosyaları tek bir paftada mı olmalı yoksa planlar, şemalar,
modeller vs. gibi ayrı ayrı dosyalarda mı teslim edilmeli? Pafta isteniyorsa boyutları
ne olmalı
Şartnamenin “Yarışmacılardan Beklenenler” başlığında teslimde istenilenler detaylı
açıklanmıştır.
13. Şartnameyi inceledim lakin sunum paftalarının cm olarak ölçülerinin ne olacağını
göremedim. Paftaların ölçüleri hakkında sınırlama var mı?
Şartnamenin “Yarışmacılardan Beklenenler” başlığında da belirtildiği üzere sunum
tekniği serbesttir.

C. TEKNİK KONULARLA İLGİLİ SORULAR
14. Alan görülme zorunluluğu var mı?
Şartnamenin “Yer Görme” başlığında da belirtildiği üzere, yarışmada yer görme
zorunluluğu yoktur; ancak jüri, yarışmacıların yeri görmelerini önermektedir.
15. Merhaba rahatsız ediyorum bir sorum olucaktı taksim meydanının modeline konkur
istanbul sitesinden ulaşılabileceği söylenmiş ama sitesine girdiğimde şartaname
ekleri kısmına giriyorum ama galiba bir sorun oluşuyor ve şartname eklerine
ulaşamıyorum indirilmiyor belgeler bundan dolayı acaba benim mailime
gönderebilme durumunuz var mı yada başka nasıl ulaşabilirim sayılar iyi günler
konkur.istanbul web sitesinden “Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması”nın “Bilgi
ve Belgeler” başlığı altında yer alan “Şartname Ekleri”ni indirerek Taksim Meydanı’nın
sketchup modeline ulaşabilirsiniz.

16. Faydalı linkler kısmında yazılan, 3 boyutlu model şartname ekleri dosyasının içinde
bulunmuyor.
konkur.istanbul web sitesinden “Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması”nın “Bilgi
ve Belgeler” başlığı altında yer alan “Şartname Ekleri”ni indirerek Taksim Meydanı’nın
sketchup modeline ulaşabilirsiniz.

17. Dökümanlar kısmındaki konkur.istanbul sayfasında olan 3D modelli harita hata
veriyo açamıyorum. Acaba sorunu çözebilir misiniz?
konkur.istanbul web sitesinden “Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması”nın “Bilgi
ve Belgeler” başlığı altında yer alan “Şartname Ekleri”ni indirerek Taksim Meydanı’nın
sketchup modeline ulaşabilirsiniz.

18. Gezi parkı tescilli alan olması dolayısıyla dokunabilme imkanımızı sınırlar mı ?
Meydanın kimliği, kentsel hafızadaki yeri ve kamusal karakteri göz önünde
bulundurularak yarışmacılar tarafından öneri getirilebilir.
19. Gezi Parkı da Taksim Meydan Projesi içerisine dahil mi ? Yani tasarımı yaparken Gezi
Parkı ile ilişkilendirmek mi doğru olur yoksa Gezi Parkı'nı da baştan tasarıma dahil
etme ve değiştirme hakkı var mı ?
Şartnamenin 2. maddesinde belirtildiği üzere, “yarışma alanı kesin sınırlara sahip
olmamakla birlikte, Taksim Meydanı’nı odağına alacak şekilde yarışmacılar tarafından
tanımlanabilir.”
20. Taksim Gezi parkını ve giriş merdivenini değiştirebiliyor muyuz, gezi parkının peyzaj
tasarımını ve giriş merdivenin yerini değiştirmeden, yeniden tasarlayabilir miyiz?
Yarışmacının önerdiği senaryoya göre şekillenecektir.
21. Merhaba,Yarışma için Tabanlıoğlu Mimarlığın yeni yaptığı AKM projesinin
görsellerini incelediğimizde meydan içerisinde AKM’nin hemen karşısında kalan
alandaki ağaçların kaldırılmış olduğunu gördük. Bu noktada halihazırda yapılıyor
olmakta olan projedeki gibi ağaçları kaldırmamız mümkün mü?
Hayır.
22. Metro çıkış noktalarını senaryoya göre yer değiştirebilir miyiz? ya da hareket
ettirmek için max. mesafe var mı ?
Hayır.
D. TESLİM ŞARTLARI/BAŞVURU İLE İLGİLİ SORULAR
23. Merhabalar başvuru için ayrı bir tarih var mı yoksa teslim tarihi mi geçerli sadece
Son teslim tarihi 19.07.2020 saat 23:59’a kadar teslim yapılabilir. Bu tarihten önce
herhangi bir başvuru yapılması gerekmemektedir.
E. DİĞER
24. Yarışmanın kısıtlı bir zaman içine konulmuş olmasıyla beraber, ülkede COVİD-19
salgın süreciyle istemsizce oluşan istemsiz gergin ortam sebebiyle yarışma süresiyle
ilgili bir uzatma kararı alınabilir mi?
Yarışmanın son teslim tarihi 19.07.2020 saat 23:59 olarak belirlenmiştir. Teslim
internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Gelişmeler için internet sitesini takip ediniz

25. Merhaba, Mevcut olaylar(COVID-19) sebebiyle yarışmanın iptali veya tarihinin
ertelenmesi söz konusu mudur?
Yarışmanın son teslim tarihi 19.07.2020 saat 23:59 olarak belirlenmiştir. Teslim
internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Gelişmeler için internet sitesini takip ediniz
26. İyi günler, bu son olaylardan sonra alana gitmemiz, toplu taşıma kullanmamız biraz
tehlikeli olacak. Tarihin ertelenme gibi bir ihtimali olabilir mi?
Yarışmanın son teslim tarihi 19.07.2020 saat 23:59 olarak belirlenmiştir. Teslim
internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Gelişmeler için internet sitesini takip ediniz.
27. Merhabalar iyi günler, Pandemi sürecinde tarihlerde değişim oluyor zor bir süreçten
geçiyoruz ama öne çekilme durumu olmaz değilmi son teslim tarihinin çünkü 3 farklı
tasarımım var benim şuanda onlar arasında ikilemde kaldım video için sitede
kuracağım teslim tarihini kaçırmak istemiyorum önemsediğim bir yarışma ve
birinciliğe odaklandıgim için aksilik yaşamak istemiyorum mümkünse biraz daha
ertelenme ihtimali varmı
Yarışmanın son teslim tarihi 19.07.2020 saat 23:59 olarak belirlenmiştir. Teslim
internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Gelişmeler için internet sitesini takip ediniz
28. Merhabalar,Başvuru yaparken ekip lideri dışında, ekip üyelerinin bilgilerini
dolduracağım herhangi bir bilgi kutusu çıkmıyor.Bu problem hakkında yardımcı
olabilir misiniz?
Teknik sorun çözülmüştür.
29. Ekip üyelerinin öğrenci olduğuna dair istenen belgenin yükleme kutucuğu
yok.(Sadece ekip lideri öğrenci belgesini yükleyebiliiyor.)Sorunu düzeltirseniz
seviniriz.
Teknik sorun çözülmüştür.
30. Merhaba ben son soru sorma süresini kaçırdım da acaba sorulan soruların cevabına
ulaşma gibi bir imkanım var, varsa nerden ulaşabilirim? Teşekkürler
Yarışmanın internet sitesi üzerinden soru ve cevaplara ulaşabilirsiniz.

