ZİYA TANALI
ULUSLARARASI MİMARİ FİKİR PROJESİ ÖĞRENCİ YARIŞMASI
KATILIMCI SORULARI

Bölüm 1: Genel Sorular
1) Yarışmaya yüksek lisans öğrencileri de katılabiliyor mu?
Evet katılabilir.
2) Yarışmaya yüksek lisans öğrencileri de katılabiliyor mu?
Bkz.1
3) Yarışmaya yeni mezunlar (2020 mezunları) katılabilir mi?
Mezun olmuş kişiller katılamaz.
4) Öğrenci tanımını daha detaylı yapabilir misiniz? Örneğin;
Lisans ve/veya lisans üstü eğitim aldığı üniversitede halen okuduğunu kanıtlayan belge sahip
olan kişiler katılabilir.Doktora öğrencileri katılamaz.
Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencileri katılabilir mi?
Lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir. Doktora öğrencileri katılamaz.
Alan bilgisi önemli midir? (Mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı vb)
Mimarlık mezunu olup başka bir programda lisansüstü öğrenimine devam edenler katılabilir
mi?
Evet katılabilir.
6. Mimarlık yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler yarışmaya katılabiliyor mu?
Bkz.1
7. Genel Katılım Koşullarında yer alan "şartname alıp isim ve adreslerini yarışma
raportörlüğüne kaydettirmek" maddesindeki şartname nerden alınmaktadır ve isim ve
adresler ne zaman ve nasıl kaydettirilmelidir?
Şartname mimarlar odasının sitesinden indirilmek süreti ile alınmaktadır. İsim ve adres ise
teslim şartlarından biri olan kimlik zarfında teslim edilecektir.

8. Şartnamede ''Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları'' başlığı altında yer alan ''İçerisinde
tasarımlara ilişkin istenenler, kimlik zarfı ve yazışma zarfının yer alacağı dijital teslim
klasörü proje rumuzu ile aynı ismi taşıyacaktır.'' maddesinde istenen tam olarak bir
TASARIM KLASÖRÜ ve KİMLİK KLASÖRÜ müdür? Bununla birlikte yazışma zarfı
içerisinde ne yer almalıdır?
Evet, sözkonusu şartnamede de belirtildiği gibi iki ayrı folderin içersinde kimlik bilgileri ve
yazışma adresleri yer alacaktır.
9. Can we close the top with any kind of covering or roof?
Yes if it is needed.
10. How high can we go from the original height of the wall?
There is no limitation.
11. Can we have two advisors at the same time?
Yes you may.
12. Yarışmaya yüksek lisansta öğrenci olanlar da katılabiliyor mu acaba?
Bkz.1
13. Ben ve bir arkadaşım yarışmaya başvurmak istiyoruz ama daha tasarım yapmaya başlamadık
bir başvuru formu doldurmamızı gerekiyor mu?
Hayır, proje ile birlikte teslim edilecektir.
14. Şartnamanizde yüksek lisans öğrencileri ile ilgili bir bilgi göremedim. Yüksek lisans
öğrencileri de yarışmaya katılabiliyor mu?
Bkz.1
15. Yarışmaya yüksek lisans öğrencileri katılabiliyor mu?
Bkz.1
16. Yarışmaya ekip olarak katılmayı düşünüyoruz. Yarışma sonuçlandığında ödül alınması
takdirde sadece ekip başının ismi mi yayınlanıyor? Ve herhangi bir önceliği oluyor mu bu
konuda?
Hayır, tüm ekip yayınlanır.
17. Yarışmaya sadece lisans düzeyinde öğrenciler mi katılabiliyor, yoksa yüksek lisans
öğrencileri de katılabilir mi?
Bkz.1

18. Şartnamede geçen 'zt ile başlayan beş harfli bir rumuz olacaktır' kısmı için bir sorum
olacaktı. Rumuzu kendimiz mi belirliyoruz yoksa verilecek mi, verilecekse ne yapmamız
gerekir?
Rumuzunuz zt ile başlayacak şekilde kendiniz belirleyeceksiniz.
19. 2020 yılında mezun olan mimarlık öğrencileri yarışmaya katılabilmekte mi acaba?
Öğrenci belgesi olmayan kişiler katılamaz.
20. Yeni mezun olduk. Daha diplomamızı bile almadık. Yarışmaya katılmak istiyoruz.
Katılabilir miyiz ?
Bkz.19
21. Mimarlık fakültesi mimarlık bölümü lisans programından mezun oldum ve şu anda
yurtdışında yüksek lisansıma devam etmekteyim. Yarışma sadece lisans öğrencilerine mi
açık yoksa yüksek lisans öğrencileri de yarışmaya katılabilir mi?
Bkz.4
22. Proje kodlarını kendimiz mi belirleyeceğiz?
Mevcut durumu gösteren cizimde mevcut kotlar belirtilmiştir.
23. Ön kayıt var mı yoksa 9 Aralık'ta teslim edenler katılmış mı sayılacaktır?
Ön kayıt yoktur.
24. Sunum İngilizce-Türkçe fark ediyor mu?
Türkce ve İngilizce sunulabilir.
25. Sur veya kalenin çevresindeki binalara tutunan, dokunan bir tasarım yapmak mümkün mü?
Yarışmacıya bırakılmıştır.
26. ZT Ödülleri'nin ikinci yarışması için başvuru yapmak istiyorum. Rumuz kodumu nasıl
alacağım?
Bkz.18
27. Yüksek lisans mimarlık öğrencileri katılım sağlayabiliyor mu? Lisans eğitimi farklı bir
disiplinden olması sorun teşkil eder mi?
Yüksek lisans mimarlık öğrencileri katılabilir. Lisanı farklı branşda olan kişiler katılamaz,
ekipde yer alabilir.
28. İstenilen metin pafta üzerinde mi yer almalı yoksa ayrı bir dosya olarak teslim mi
edilmelidir?
Metin pafta üzerine ve/veya kısmen yer alabilir. Mimari rapor ayrıca teslim edilecektir.

29. Teslimde istenilen yazışma zarfı ve kimlik zarfı başvuru formu haricinde başka bir belge
gerektiriyor mu?
Teslim ile ilgli bilgiler, şartnamede belirtilen/istenilen belgelerdir.
30. Yarışmanın başlığında öğrenci yarışması olduğu yazıyor. Fakat yeni mezun olanların
katılma gibi bir avantajı söz konusu mu acaba? Bazı yarışmalarda 2020 yılı mezunları için
kabul edilebiliyor, böyle bir detay şartnamede göremedim. Malum pandemi dolayısı ile
birçoğumuz şu anda işsiziz böyle bir fırsat verilirse seviniriz.
Yarışma mimarlık öğrencilerine açıktır.
31. "Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak
katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir)."
Bu maddeye göre yarışma raportörlüğüne nasıl kayıt yaptırabilirim?
Teslim günü proje ile teslim edilecektir.
32.

2. Yarışma alanına dair bilgi ve belgeler 2.1.Halihazır plan 2.2.William Dreghorn

eskizleri 2.3.Mevcut durumu gösteren fotograflar 2.4.Drone fotograflar
bu belgelere ulaşamadım nereden ulaşabilirim.
Download ediğiniz .zip dosyası sözkonusu bilgileri içermektedir.
33.

Yarışmaya katılacak ekipler içerisinde farklı disiplinlerden olan öğrencilerin (mimarlık

+ şehir ve bölge planlama) ortaklaşa üretim yaparak yarışmaya katılımı mümkün müdür?
Ekipte bir mimarlık öğrencisinin olması yeterlidir.
34.

Ziya Tanalı Uluslararası Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışmasına mimarlık yüksek

lisans öğrencileri katılabiliyor mu?
Bkz.1
35.

Ziya Tanalı Uluslararası Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışmasına şartname alım isim

ve adres kayıt işlemi nasıl olmaktadır (rumuz ile mi kayıt olunmaktadır), hangi eposta
üzerinden kaydedilmektedir ve şartname alım-kayıt işlemleri proje teslimi tarihi 9 Aralıktan
önce mi gerçekleştirilmektedir?
Teslim günü gercekleştirilecektir.
36.

Takımın katılımcıları farklı sınıflardan olabilir mi?

Olabilir.
37.

Gruptan bir katılımcının mimarlık eğitimini dondurmuş olması / pasif öğrenci olması

katılmasında bir engel teşkil eder mi?
Bkz.4

38.

Sunum içeriğinde önerilecek projenin bir modelinin/maketinin olması gerekliliği var

mı? Yoksa tercihe mi bağlı?
Sunum serbestir.
39.

Rumuz kodunu nasıl alacağımıza dair herhangi bir bilgi verirseniz çok sevinirim.

Bkz.18
Bölüm 2: Teknik Sorular
1. Kyrenia kule kalıntısı üzerinden kurgu geliştirirken; hem mekansal olarak proje alanına
odaklanıp de kentsel ölçekte bir senaryo düşünülebilir mi?
Yarışmacıya bırakılmıştır.
2. Komşu parsellerdeki yapı ve projenin bulunduğu sokak ile ilgili tescil, mülkiyet durumu,
alan(yapı) kullanım tipi/yaşına dair bir belge var mıdır?
Genelde zemin katların cafe/bar gbi işlevlere sahip konut ya da tamamı konut olarak
kullanılmaktadır
Yoktur.
3. Komşu parsellerdeki yapıların duvarları, girişleri ile ilgili fiziksel bir müdahale söz konusu
olabilir mi?
Yarışmacıya bırkılmıştır.
4. Herhangi (uygulanmış/uygulanmamış) bir restorasyon projesi mevcut mudur?
Bu konuda herhangş bir bilgiye ulaşılamamıştır.
5) Mimari proje üretilmesi mi beklenmektedir yoksa enstalasyon, peyzaj tasarımı gibi öneriler
geliştirilebilir mi?
Yarışmacıya bırakılmıştır.
6) Tarihi kule ile ne kadar temas/etkileşimde bulunabiliriz? Tasarımızın konumu, strüktürü vs.
açısından.
Yarışmacıya bırakılmıştır.
7) Sur duvarlarına, yüzeyinde delikler açılarak farklı elemanlar (strüktürel elemanlar vb.)
eklenebilir mi?

Konu ile ilgili hassasiyeti ve yapının koruma altında olduğunu dikkate almak süretiyle
yarışmacıya bırakılmıştır.
8) Proje kaç metrekare olmalı?
Yarışmacıya bırakılmıştır.
9) Yıkık kule’ye kaç metre yaklaşabilirim?
Bkz.7
10) Yapının kime yönelik olduğuna ve ihtiyaç listesine yarışmacı mı karar verecek?
Evet, yarışmacıya bırakılmıştır.
11) Çizimlerde ölçek nedir?
Önerinin gerektirdiği ölçeğin yarışmacı tarafından belirlenecektir.
12) Yarışmacı çizimlerde ArchiCAD kullanabilir mi?
Yarışmacıya bırakılmıştır.
13.Tasarım alanının dışına ne kadar müdahale edebiliyoruz? Fiziksel olmasa da kurgusal bir
müdahale yapılabiliyor mu?
Bkz.7
14.

Kuleye fiziksel bir müdahalede bulunabiliyor muyuz?

Bkz.7
15.
Surun yanındaki binaların cephelerini ve sokağı potansiyel alan olarak kullanabilir
miyiz?
Yarışmacıya bırakılmıştır.
16.

Surun yanındaki binaların cephelerindeki pencereleri göz ardı edebilir miyiz?

Yarışmacıya bırakılmıştır.
17.
Proje alanında bulunan ''Yıkık Sur'' üzerindeki herhangi bir taşa strüktür bir cam sistem
eklemek için taş üzerinde yontulma işlemi yapılabilir mi?
Yarışmacıya bırakılmıştır.
18.

Proje alanına elektrik sistemi eklenebilir mi?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

19.

Yıkık Sur'un üzeri herhangi bir yapı malzemesi ile kapatılabilir mi?

Yarışmacıya bırakılmıştır.
20.

Yapay ışık kullanılabilir mi?

Yarışmacıya bırakılmıştır.
21.

Müze, kütüphane gibi kamuya açık bir işleve sahip yapı tasarlanabilir mi?

Yarışmacıya bırakılmıştır.
22.

Yıkık Sur tam kapalı veya yarı-açık tasarlanılabilir mi?

Yarışmacıya bırakılmıştır.
23.
Yıkık Sur içerisine sandalye veya basamak gibi basit nesneler konulabilir mi yoksa
herhangi bir sınırlama var mı?
Yarışmacıya bırakılmıştır.
24.
Yıkık Sur'un bulunduğu zeminde herhangi bir değişiklik (zemin taşlarının değişmesi
gibi) yapılabilir mi?
Yarışmacıya bırakılmıştır.

