
SORU VE CEVAPLAR 
 
1-  Merhaba, Web sitenizde yarışma şartnamesini bulamıyorum. " yarışma şartnamesine 

buradan ulaşabilirsiniz." kısmanda herhangi bir link bulunmuyor. Teşekkürler, 
YANIT: Merhaba, aşağıdaki linkten şartnameye ulaşabilirsiniz. 
https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-
yarismasi.pdf  

 
2-  Merhabalar ben Eskişehir Osmangazi üniversitesi mimarlık 2. sınıf öğrencisi. ANSİAD'ın 

düzenlemiş olduğu tasarım yarışmasına katılmak sağlamak için herhangi bir link veya 
adres bulamadık projelerimizle beraber mi kayıt alınacak? 
YANIT: Merhaba, aşağıdaki linkten ön kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Başarılar,  

  
3-   Merhabalar, Yarışmaya kayıt olmak için izlememiz gereken adımlara ulaşamadım site 

üzerinde hangi bağlantıyı kullanarak kayıt olmamız gerekiyor? yardımcı olur musunuz? 
YANIT: Merhaba, aşağıdaki linkten ön kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Başarılar,  

  
4-   Merhabalar; ben Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mimarlık 4.sınıf öğrencisi. Arkitera 

gördüğüm ''İklim Krizinde Tasarım Pratikleri'' konulu yarışmanıza katılmak istiyorum. 
Önden bir başvuru kaydı alıyor musunuz acaba internet sitenizde böyle bir ibare 
göremedim ama, bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. 
YANIT: Merhaba, aşağıdaki linkten ön kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Başarılar,  

  
5-   Merhabalar, şartname de site üzerinden başvuru yapılması gerektiği yazıyor. Nereden 

başvurabilirim acaba, bulamadım yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler… 
YANIT: Merhaba, aşağıdaki linkten ön kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Başarılar,  

  
6-   Merhabalar, Kayıt Süreci hakkında yeterli bilgi bulamadık, projelerin teslimi ile birlikte mi 

istenen şartlara dair belgeler gönderilecek yoksa ön kayıt aşaması yapılacak ve orda mı 
aranan belgelerle birlikte kayıt onaylanacak nereden ve ne şekilde kayıt başvurusu 
yapacağız bunun gibi bilgiler gönderdiğiniz link ve o linkteki bağlantılarda 
bulunmamakta. Bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz. 
YANIT: Merhaba, aşağıdaki linkten ön kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Başarılar,  

  
7-  Merhabalar "İKLİM KRİZİNDE TASARIM PRATİKLERİ" başlıklı hazırladığınız 

yarışmanın başvuru veya kayıt işlemini hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı hakkında 
bilgi alabilir miyim? 
YANIT: Merhaba, aşağıdaki linkten ön kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Başarılar,  

  
8-   Merhaba, Özyeğin Üniversitesi 2.sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya nereden başvuruluyor 

bulamıyorum. Yardımcı olabilir misiniz? Teşekkürler. 
YANIT: Merhaba, aşağıdaki linkten ön kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9  Başarılar,  

https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-yarismasi.pdf
https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-yarismasi.pdf
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9


 9-  Merhaba, İnternet sitenizde kayıt süreci ile ilgili net bilgilere erişim sağlayamadık. 
Herhangi bir ön kayıt aşaması yapılacak mı? İstenen belgelerin teslim tarihi ve teslim 
yerine dair de herhangi bir bilgi bulamadık. Yarışmaya katılım sağlamak için eklenen 
linkte de kayıt yapabileceğimiz bir alan bulunmadığı için yardımcı olursanız çok seviniriz. 
Saygılarımla, 
YANIT: Merhaba, aşağıdaki linkten ön kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Başarılar,  

  
10- İyi günler, yarışmaya başvurular nereden gerçekleşiyor? Başvuru formunu web sitesinde 

bulamadım. Bi soru sorduk, cevaplasaydınız bi zahmet… 
YANIT: Merhaba, aşağıdaki linkten ön kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Başarılar,   

  
11- Merhabalar, Ben TED Üniversitesi Mimarlık bölümü 2.sınıf öğrencisiyim. Tarafınızca 

düzenlenen İklim Krizinde Tasarım Pratikleri adlı öğrenci yarışmamız için herhangi bir 
başvuru formu görememekteyim, mümkünse ilgili linki veya dosyayı bana gönderebilir 
misiniz? Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler.  
YANIT: Merhaba, aşağıdaki linkten ön kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Başarılar,  

  
12-  İyi günler. Yarışmanın şartnamesinde yarışmaya katılacak katılımcıların yarışma sitesi 

üzerinden kayıt yaptırması gerektiği yazıyor ancak kayıt için olan sayfayı bulmakta 
zorlandım. Nereden kayıt yaptırıyoruz? Yarışmaya grup olarak katılacak kişilerin her biri 
ayrı ayrı olarak kayıt yaptırmak zorunda mı? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.  
YANIT: Merhaba, aşağıdaki linkten ön kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Başarılar,  

  
13- Merhabalar, Düzenlemiş olduğunuz ÖĞRENCİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI “İKLİM 

KRİZİNDE TASARIM PRATİKLERİ” şartnamesinde yarışmaya başvurulmadan proje 
gönderilemeyeceği yazıyor ancak nereden başvuru yapabileceğimizi bulamadık. 
Yardımcı olabilir misiniz? Saygılar, 
YANIT: Merhaba, aşağıdaki linkten ön kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Başarılar,  

 
14- İyi günler. Ben İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık fakültesi 2. Sınıf öğrencisi olarak 

düzenlemiş olduğunuz yarışmaya başvurmak istiyorum ama tam da bu konuda internet 
sitenizde ya da yarışma şartnamenizde buna yönelik açıklama bulamadım. Soru cevap 
tarihinde başlaması üzere nasıl başvuru yapabileceğimi sormak istiyorum. Şimdiden 
teşekkürlerimi sunar sağlıklı günler dilerim. 
YANIT: Merhaba, aşağıdaki linkten ön kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Başarılar,  

  
15- Merhaba, ben mimarlık öğrencisi. İlan ettiğiniz yarışmaya Arkitera sitesinden ulaştık. 

Başvuru yapmak için sayfanızı inceledik ancak başvuru ibaresi bulamadık. Yardımcı 
olursanız çok mutlu olurum. İyi günler, iyi çalışmalar.  
YANIT: Merhaba, aşağıdaki linkten ön kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Başarılar,  

  



16- İyi günler. ANSİAD Öğrenci Mimari Proje Yarışması: “İklim Krizinde Tasarım Pratikleri” 
Yarışmasına katılmak istiyorum. Ne yapmalıyım?  
YANIT: Merhaba, aşağıdaki linkten ön kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Başarılar,  

  
17-  Merhaba. Yarışmaya başvurmak için mesaj atıyorum. Hangi bilgiler gerekli acaba? 

YANIT: Merhaba, aşağıdaki linkten ön kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Başarılar,  

 
18- Merhaba. Ben, mimarlık öğrencisiyim. Web sitenizde yayınlanan İklim Krizinde Tasarım 

Pratikleri adlı öğrenci yarışmasını gördüm. Fakat şartnameyi incelediğimde aklıma iki 
soru takıldı.  
Birincisi yarışmaya katılacak öğrencilerin web site üzerinden kayıt yaptırması gerektiği 
söyleniyor. Fakat sitenizde öyle bir eklentiye rastlamadım. Kaydı nasıl yapacağız? 
Bir diğer sorum ise projelere isim değil de rumuz ekleyerek jüriye göndermemiz gerektiği 
söylenmiş. Bu rumuzları biz mi belirleyeceğiz yoksa siz mi belirleyeceksiniz? Teşekkür 
ederim, İyi günler… 
YANIT: Yarışmaya aşağıdaki adresten ön kayıt yaptırabilirsiniz: 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Rumuzları sizin belirlemeniz gerekmektedir. Belirleyeceğiniz rumuz 5 rakamdan 
oluşacaktır. Ardışık sayılar seçmemenizi öneririz. 

 
19- Yarışma kapsamında sorularımız şu şekildedir; 1)yarışmaya katılım nasıl 

gerçekleşecektir? 2)yarışmaya katılım için gerekli belgeler nelerdir?  
YANIT: Merhabalar, yarışmaya aşağıdaki adresten ön kayıt yaptırabilirsiniz: 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Projenizi tamamladığınızda, tasarımı anlatan her türlü teknik çizim, görselleştirme dijital 
olarak e-posta yoluyla iklim@ansiad.org.tr adresine teslim edilecektir. 
Yarışmaya katılım için gereken belgeler şartnamenin “Yarışmaya Katılım Koşulları”, 
“Yarışmacılardan İstenenler” ve “Projelerin Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlıkları 
altında belirtilmiştir. 

 
20- Merhaba. Teslim edilmesi istenilenler arasında raportöre teslim edilecek ve katılımcı 

kimlik bilgilerini içeren kimlik zarfı, diğer dosyalarla birlikte ayrı bir klasör içerisinde dijital 
olarak mı teslim edilecek? Yoksa fiziksel olarak yazılıp ıslak imza ile mi teslim edilecek? 
İlginiz ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim. 
YANIT: Merhaba, tasarımı anlatan her türlü teknik çizim, görselleştirme ve kimlik zarfı 
dijital olarak e-posta yoluyla iklim@ansiad.org.tr adresine teslim edilecektir. Aşağıdaki 
adresten önkayıt yaptırmayı unutmayın. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 

 
21- Merhaba, Teslim kısmında istenilenleri biraz daha detaylı şekilde anlatır mısınız? 

Örneğin pafta harici istenilen teknik çizim ve görsellerin sadece dosya ismi mi rumuz 
şeklinde olacak yoksa bu rumuz görsellerin her birinde sağ üst köşede aynı büyüklükte 
olacak mı? ''Yarışmaya katılacak öğrencilerin, yarışma web sitesi üzerinden kayıt 
yaptırmış olmaları gerekmektedir.'' web sitesine girdiğimde kayıt yaptırabileceğim bir 
bölüm göremedim sadece yarışmanın teslim edileceği mail adresi var. Acaba kayıt 
işleminden kasıt istenilenlerin ilgili mail adresine teslim edilmesi mi yoksa harici bir kayıt 
alanı açılacak mı? İlginiz ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim. 
YANIT: Tüm dosya isimlerinde ve dosya içeriği belge ve paftalarda rumuz yer almalıdır. 
Rumuz A1 paftaların sağ üst köşesinde 1cm.*5 cm. kutu içerisine konacaktır. Diğer tüm 
belgelerde aynı rumuz aynı büyüklükte kullanılacaktır.” ifadesi doğrultusunda gönderilen 

https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9


belgelerde rumuz belirtilen şekilde kullanılmalıdır. Aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile 
yarışmaya kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 

 
22- Merhabalar, Yarışmaya ilgili olarak kimlik zarflarının kargolanması mı gerekiyor yoksa 

dijital olarak mı teslim edeceğiz? 
YANIT: Merhaba, tasarımı anlatan her türlü teknik çizim, görselleştirme dijital olarak e-
posta yoluyla iklim@ansiad.org.tr adresine teslim edilecektir. Aşağıdaki adresten 
önkayıt yaptırmayı unutmayın. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 

 
23-Merhaba. Ben yarışma ile ilgili başvuru kaydını soracaktım. "Site üzerinden kayıt 

yaptırmış olmaları gerekmektedir" diyor da şartname de kayıt yapacağım yeri 
bulamadım. Acaba proje ile birlikte gönderdiğimiz belgeler kayıt yapmamız için yeterli 
oluyor mu?  
İkinci sorum da şartnamede rumuz denilmiş de mesela 12345 şeklinde gibi her pafta da 
bunlar mı olacak sayfa numarası koyabilir miyiz? Kimlik zarfları İnternet üzerinden 
yapılıp aynı e maile mi atılacak? Kitapçıkta konseptimizi mi açıklayacağız? Şimdiden 
teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. 
YANIT: Aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile yarışmaya kayıt olabilirsiniz: 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Şartnamede belirtilen ölçü ve konuma göre her paftada rumuz bulunmalıdır. Anlatım 
kolaylığı açısından A1 boyutlu paftaların numaralandırılması gerektiği şartnamede 
açıklanmıştır. Kimlik zarfları dijital ortamda hazırlanıp ya da dijital hale getirilip e-posta 
yolu ile gönderilecektir. Kitapçık, tasarımınıza dair anlatmak istediğiniz detayları içeren 
250 kelime ile sınırlı açıklama raporunu ve paftalarınızda yer alan bilgileri içermelidir. 

 
24- Merhaba. 1)Rumuz kim tarafından oluşturulacak? 2)Yarışmaya grup şeklinde katılım 

sağlandığında kayıt nasıl olacak?  
YANIT: Merhaba, rumuzları sizin belirlemeniz gerekmektedir. Belirleyeceğiniz rumuz 5 
rakamdan oluşacaktır. Ardışık sayılar seçmemenizi öneririz.  
Yarışmaya aşağıdaki adresten ön kayıt yaptırabilirsiniz. Burada grup şeklinde katılımda 
nasıl kayıt olunacağı bilgisi bulunmaktadır. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 

 
25-Yarışma başvuruları proje tesliminden önce, ayrı olarak farklı bir tarihte mi yapılacak? 

Yarışmaya ekip olarak katılım sağlayacak yarışmacılar için ekip üyelerinin her biri ayrı 
olarak mı yarışmaya başvuru yapmalı? Şartnamede belirtilen kimlik zarfları teslimi, proje 
teslimiyle birlikte online olarak mı yapılacak? Başvuru yapmak için bir forma 
ulaşamadığımızın bilgisini vermek istiyoruz. Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok 
seviniriz.  
YANIT: Aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile yarışmaya kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Bağlantısı verilen formun ekip lideri tarafından doldurulması yeterlidir. Fakat kimlik zarfı 
içeriğinin şartnamede belirtildiği gibi her katılımcı tarafından hazırlanması 
gerekmektedir. Kimlik zarfları proje teslimi ile birlikte e-posta olarak gönderilecektir. 
 

26-Merhaba; Yarışma başvuruları proje tesliminden önce, ayrı olarak farklı bir tarihte mi 
yapılacak? Yarışmaya ekip olarak katılım sağlayacak yarışmacılar için ekip üyelerinin 
her biri ayrı olarak mı yarışmaya başvuru yapmalı? Şartnamede belirtilen kimlik zarfları 
teslimi, proje teslimiyle birlikte online olarak mı yapılacak? Başvuru yapmamız için bir 
form olmadığından dolayı başvuru içeriğinde tam olarak neler bulunmalı bunun bilgisini 
alabilir miyiz? Başvuru yapmak için bir forma ulaşamadığımızın bilgisini vermek 
istiyoruz. Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok seviniriz.  
YANIT: Aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile yarışmaya kayıt olabilirsiniz. 

https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9


https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Bağlantısı verilen formun ekip lideri tarafından doldurulması yeterlidir. Fakat kimlik zarfı 
içeriğinin şartnamede belirtildiği gibi her katılımcı tarafından hazırlanması 
gerekmektedir. Kimlik zarfları proje teslimi ile birlikte e-posta olarak gönderilecektir. 

 
27-Yarışmaya başvuru için ayrı mail atmamız gerekiyor mu yarışma öncesinde? Eğer 

atılacaksa içeriği nasıl olmalı? Yoksa pafta teslimi yaptığımızda başvuru yapmış mı 
sayılıyoruz?  
YANIT: Aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile yarışmaya kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 

 
28- Merhaba, Yarışmaya katılımla ilgili bir sorum vardı. Yarışmaya katılacakların lisans 

eğitimlerini sürdürdüklerine dair belge istemişsiniz. Bu belgeleri proje tesliminden önce 
mi tarafınıza göndermemiz gerekiyor? Ekip olarak katılmayı düşünüyoruz. Bu durumda 
ekip arkadaşlarımla tek bir maile öğrenci belgelerimizi ekleyip tarafınıza göndersek 
sorun olur mu? Açıkçası yarışmaya katılım sürecini daha detaylı ve aşamalı olarak 
açıklayabilirseniz seviniriz. Şimdiden teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.  
YANIT: Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik kartı kopyası (ön ve arka yüzü) yarışma 
teslimi ile birlikte elektronik posta ile gönderilecektir.  Şartnamede, “Projelerin Teslim 
Şekli ve Sunum Tekniği” başlığı altında kimlik zarflarında bulunması gereken belge ve 
bilgiler belirtilmektedir. Tüm ekip üyelerinin kimlik belgelerinin kopyaları ile birlikte, adres 
bilgileri, yarışma şartlarının kabul edildiğine dair beyanları ve imzaları gerekmektedir. 
Tüm bu belgeler, ayrı ayrı veya seri olarak bir araya getirilmiş olarak (pdf), ekip başı 
tarafından elektronik posta ekinde yarışma teslimi ile birlikte gönderilmelidir.  
Aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile yarışmaya kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
Bağlantısı verilen formun ekip lideri tarafından doldurulması yeterlidir. Proje paftaları, 
Açıklama Raporu ve Kimlik Zarfı yarışma teslim tarihinde e-posta ekinde gönderilecektir. 

 
29-Yarışmaya katılım sağlarken ön kayıt gibi bir şey yapmamız gerekiyor mu? 

Projelerin tesliminde kimliğimizi belirten öğrenci belgesi, adres vb. içeren kimlik zarfları 
da mail yoluyla mı iletilecek? 
Proje konusu Türkiye'nin herhangi bir yerinden seçeceğimiz bir yapı veya çevre olabilir 
mi? 
YANIT: Yarışmaya Aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile yarışmaya kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 

 Kimlik zarfları proje teslimi ile birlikte e-posta ekinde gönderilecektir. 
Proje konusu için yer seçimi serbesttir. 

 
30- İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık öğrencileri olarak ANSİAD 

Öğrenci Mimari Proje Yarışmasına katılım için başvuru yapmak istiyoruz. 
YANIT: Aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile yarışmaya kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 

 
31-Tekrardan iyi günler, bizim başvurumuz onaylandı mı? 

YANIT: Aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile yarışmaya kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 

 
32-Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. Sınıf bölüm öğrencisiyim yarışmaya katılmak 

istiyorum.  
YANIT: Aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile yarışmaya kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 

 
33- Merhaba, Düzenlediğiniz yarışmaya katılmak istiyorum. Başvuruyu bu şekilde mail 

atarak yapabiliyor muyum? Saygılarımla. Merhaba, Düzenlemiş olduğunuz mimari proje 

https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9


yarışmasına katılmak istediğime dair bir mail atmıştım fakat herhangi bir geri dönüş 
sağlanmadı. Başvurumun olup olmadığına dair sizlerden bir geri dönüş alabilirsem çok 
sevinirim. Saygılarımla. 
YANIT: Aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile yarışmaya kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 

 
34-Merhaba düzenlediğiniz ''İklim krizinde tasarım pratikleri'' isimle mimari öğrenci 

yarışmasına kayıt yaptırmak istiyoruz. Grup üyeleri 
YANIT: Aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile yarışmaya kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 

 
35-Sayın yetkili, iyi günler. Ben. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık 3.sınıf öğrencisiyim. 

İnternet sitesinde ilan edilen "İklim Krizinde Tasarım Pratikleri" ANSİAD öğrenci mimari 
proje Yarışması için başvuruda bulunmak istiyorum. Teşekkürler. Sağlıklı günler. 
Saygılarımla. 
YANIT: Aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile yarışmaya kayıt olabilirsiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 

 
36- Merhabalar, Mimari proje yarışmasına grup olarak katılmayı düşünüyoruz. Gruplar kaç 

kişi olabilir, bilgi verebilir misiniz?  
YANIT: Ekip olarak katılım halinde, gruptaki kişi sayısı için bir sınırlama yoktur. 

 
37-Merhaba öğrenci mimari proje yarışmasında acaba 1. Sınıflar katılabiliyor mu? Proje 

sunumunda 1. sınıfta öğrendiğimiz mimari ifade teknikleri yeterli midir? 
YANIT: Yarışmaya katılımda “yarıyıl” veya “sınıf” düzeyi kısıtlaması yoktur. 

 
38-Merhaba, yarışmanın afişini okurken mimarlık lisans öğrencilerine hitap ettiğini gördüm 

ve ben iç mimarlık bölümü öğrencisi olduğumdan acaba mimarlık fakültesi de olabilir mi 
diye sormak istedim. Bir de hangi sınıf olduğumuzun önemi var mı diye de eklemek 
istiyorum. Şimdiden ilginize teşekkür ederim. 
YANIT: Şartnamenin “Yarışmaya Katılım Koşulları” başlığı altında belirtildiği gibi, ekip 
olarak katılım halinde, ekip başının mimarlık bölümü lisans öğrencisi olması koşulu ile 
Mimarlık Fakültelerinin diğer bölümlerinin lisans öğrencileri de yarışmaya katılabilir. 
Yarışmaya katılım için “yarıyıl” veya “sınıf” düzeyi kısıtlaması yoktur. 

 
39-Merhaba, İsmim. Mimarlık öğrencisiyim ve düzenlediğiniz yarışmaya katılmak istiyorum 

ekibimle beraber. Şartnameyi okudum fakat grup katılımı durumunda kişi sınırlaması 
hakkında bir bilgi göremedim ve emin olamadım. Sizlere sormak istedim. 6 kişilik bir 
ekibiz. Ayrıca başvuruları bir web adresinden yapacağımız yazılmış fakat internet 
sayfasında böyle bir seçeneği göremedim. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. 
Şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar… 
YANIT: Ekip olarak katılım halinde, gruptaki kişi sayısı için bir sınırlama yoktur. Ekip 
başının mimarlık lisans öğrencisi olması gerekmektedir. Yarışmaya aşağıdaki adresten 
ön kayıt yaptırabilirsiniz. Burada grup şeklinde katılımda nasıl kayıt olunacağı bilgisi 
bulunmaktadır. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9Başarılar. 

 
40-Merhabalar, yarışma kuralları hakkında bir talebimiz vardı, şartnamede belirtildiği üzere 

yarışma sadece mimarlık öğrencilerinin katılımına açık, peyzaj mimağı şehir ve bölge 
planlama gibi mimarlık fakültesi kapsamında eğitim alan ve uzmanlıklarını kentsel 
tasarım üzerinde yapabilen bu bölümlerinde yarışmaya bireysel veya grup lideri olarak 
katılım haklarının olmasını talep ediyoruz, teşekkür ederiz. 
YANIT: Şartnamenin “Yarışmaya Katılım Koşulları” başlığı altında belirtildiği gibi, ekip 
olarak katılım halinde, ekip başının mimarlık bölümü lisans öğrencisi olması koşulu ile 
Mimarlık Fakültelerinin diğer bölümlerinin lisans öğrencileri de yarışmaya katılabilir. 

https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9


 
41-Merhabalar, yarışmaya 2021 bahar döneminde mezun olmuş mimarlar da katılabiliyor 

mu? Bilgilendirirseniz sevinirim. Sevgiler. 
YANIT: Yarışmaya katılacakların, Mimarlık Fakültesi lisans öğrencisi olarak eğitime 
devam ediyor olması gerekmektedir. Mezun olarak resmi öğrencilik statüsü sona erenler 
yarışmaya katılamaz. 

 
42-Merhaba, Mimarlık programı 2021-2022 akademik yılı güz dönemi sonunda derslerimi 

tamamladım ve mezuniyet başvurumu yaptım. Akademik yıl daha tamamlanmadı ve 
mezuniyetim daha başvuru aşamasında. Yarışmaya bende katılabiliyor muyum? İyi 
çalışmalar. 
YANIT: Yarışmaya katılacakların, Mimarlık Fakültesi lisans öğrencisi olarak eğitime 
devam ediyor olması gerekmektedir. Mezun olarak resmi öğrencilik statüsü sona erenler 
yarışmaya katılamaz. 

 
43-Merhaba, Yarışmaya 2020-2021 dönemi mezunları da katılabilir mi? Katılım koşullarında 

halen öğrenci olduklarını göstermeleri gerekiyor diyor ancak yine de şansımı denemek 
istiyorum. Kolaylıklar. 

 YANIT: Yarışmaya katılacakların, Mimarlık Fakültesi lisans öğrencisi olarak eğitime 
devam ediyor olması gerekmektedir. Mezun olarak resmi öğrencilik statüsü sona erenler 
yarışmaya katılamaz. 

 
44-Merhaba, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mimarlık bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 

Yarışmaya bir ekip halinde katılmak istiyoruz ve yarışma süresinde bir danışman hoca 
ile ilerlemek istiyoruz. Şartnamede okuduğum kadarıyla ekiplerin danışman hoca alıp 
almaması hususunda bir konuya değinilmemiş. Kendi belirlediğimiz bir danışman hoca 
ile süreci tamamlamamızda bir sorun var mıdır? Eğer yok ise yarışmaya başvuru 
yaparken danışman hocanın da kimlik bilgileri vs. gerekli midir? Teşekkürler.  

 YANIT: Yarışma lisans öğrencilerinin katılımına açık olan bir “öğrenci yarışmasıdır”. 
Mezunlar olanlar veya öğretim elemanları yarışma ekibinde “danışman” olarak yer 
alamazlar.   

 
45-Merhaba, proje kapsamında seçilecek alanın Antalya ili sınırları içerisinde mi olmak 

zorunda yoksa herhangi bir bölgede olabilir mi? Teşekkürler, iyi çalışmalar dilerim. 
Saygılarımla. 
YANIT: Şartnamede de belirtildiği üzere yarışmacılardan beklenen, bina ölçeğinde veya 
çevresel ölçekte bir çerçeve belirleyerek mimari tasarım önerilerini geliştirmeleridir. 
Öneriler, yeri ve içeriği öğrenciler tarafından belirlenecek yeni bir yapısal tasarımı konu 
alabileceği gibi, mevcut bir yapı veya çevrenin değişimi ve dönüşümünü de konu alabilir. 
Bu kriterler dışında yer seçimi için bir kısıtlama yoktur.   

 
46- Merhaba ben. Mimarlık 3. sınıf öğrencisiyim. 'İklim Krizinde Tasarım Pratikleri' isimli 

yarışmada doğru anlamak adına sormak istediğim husus, tasarlayacağımız yapının 
uyması gereken *sizin tarafınızdan belirlenen* m2 sınırı var mı? A1 boyutunda paftalar 
kullanacağımız belirtilmiş Yarışma Şartnamesi'nde. Maksimum kaç tane pafta 
yapabilirim? Bununla ilgili bir sayı sınırlaması var mı? 
Saygılarımla 
YANIT: Yarışma için bir “yapı alanı” sınırlaması bulunmamaktadır. Yarışmacılardan 
önerilerini 2 adet A1 boyutunda düşey olarak düzenlenmiş paftada sunmaları 
istenmektedir. Paftalar, JPG formatında ve en fazla 10 MB büyüklükte, minimum 150 
dpi. çözünürlükte olmalıdır. Paftalar anlatım kolaylığı için numaralandırılacaktır. 

 
47- Merhabalar ben. Mimarlık öğrencisiyim. Düzenleyecek olduğunuz yarışmaya katılmak 

istiyorum ancak yarışma hakkında herhangi bir bilgiyi ilgili sitenizde bulamadım. Projenin 
nerede tasarlanacağı, tam olarak ne tasarlanacağı, istenilen fonksiyon ve birimler gibi 



bilgilere bir türlü ulaşamadım. Acaba bunlar hala açıklanmadı mı yoksa farklı bir yerde 
mi var? İyi günler iyi çalışmalar dilerim. 

 YANIT: Merhaba, şartnamede de belirtildiği üzere yarışmacılardan beklenen, bina 
ölçeğinde veya çevresel ölçekte bir çerçeve belirleyerek mimari tasarım önerilerini 
geliştirmeleridir. Öneriler, yeri ve içeriği öğrenciler tarafından belirlenecek yeni bir 
yapısal tasarımı konu alabileceği gibi, mevcut bir yapı veya çevrenin değişimi ve 
dönüşümünü de konu alabilir. Yarışma için bir yapı alanı sınırlaması bulunmamaktadır.   

 
48- ANSİAD Öğrenci Mimari Proje Yarışmasına katılımımı sağlamak istiyorum ancak proje 

hakkında detaylı bir bilgilendirme mevcut değil. Projenin yapılacağı yer konum olarak 
belirtilmemektedir. Proje tasarımsal mı yoksa yapısal mı olacaktır. Sorularıma umarım 
cevap alabilirim. İyi çalışmalar. 
YANIT: Şartnamede de belirtildiği üzere yarışmacılardan beklenen, bina ölçeğinde veya 
çevresel ölçekte bir çerçeve belirleyerek mimari tasarım önerilerini geliştirmeleridir. 
Öneriler, yeri ve içeriği öğrenciler tarafından belirlenecek yeni bir yapısal tasarımı konu 
alabileceği gibi, mevcut bir yapı veya çevrenin değişimi ve dönüşümünü de konu alabilir. 
Yarışma için bir yapı alanı sınırlaması bulunmamaktadır.   

 
49- Merhaba mimarlık öğrencileri için olan yarışmanıza katılmak istiyorum ama istenenler 

neler, ayrıntılı bilgiye ulaşamadım bilgi verebilir misiniz? 
YANIT: Şartnamede de belirtildiği üzere yarışmacılardan beklenen, bina ölçeğinde veya 
çevresel ölçekte bir çerçeve belirleyerek mimari tasarım önerilerini geliştirmeleridir. 
Öneriler, yeri ve içeriği öğrenciler tarafından belirlenecek yeni bir yapısal tasarımı konu 
alabileceği gibi, mevcut bir yapı veya çevrenin değişimi ve dönüşümünü de konu alabilir. 
Yarışma için bir yapı alanı sınırlaması bulunmamaktadır.   
Detaylı bilgi için aşağıdaki linkten şartnameye ulaşabilirsiniz. 
https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-
yarismasi.pdf 

 
50- Merhaba, ben NEÜ Mimarlık bölümü 3.sınıf öğrencisi. Projenin yapılacağı arazin dwg 

sine ve konumuna nasıl ulaşabilirim? İyi günler. Bir de projede bizden istenenlerin 
olduğu bir ihtiyaç listesi var mı? 
YANIT: Şartnamede de belirtildiği üzere yarışmacılardan beklenen, bina ölçeğinde veya 
çevresel ölçekte bir çerçeve belirleyerek mimari tasarım önerilerini geliştirmeleridir. 
Öneriler, yeri ve içeriği öğrenciler tarafından belirlenecek yeni bir yapısal tasarımı konu 
alabileceği gibi, mevcut bir yapı veya çevrenin değişimi ve dönüşümünü de konu alabilir. 
Yarışma için bir yapı alanı sınırlaması bulunmamaktadır.   
Detaylı bilgi için aşağıdaki linkten şartnameye ulaşabilirsiniz. 
https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-
yarismasi.pdf 

 
51- İyi günler. Düzenlediğiniz İklim Krizinde Tasarım Pratikleri yarışmasında herhangi bir 

arazi mevcut mudur? Mevcutsa Antalya’da mı bulunuyor? Yoksa çalışma alanında 
serbestlik mi tanındı? Bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. 
YANIT: Şartnamede de belirtildiği üzere yarışmacılardan beklenen, bina ölçeğinde veya 
çevresel ölçekte bir çerçeve belirleyerek mimari tasarım önerilerini geliştirmeleridir. 
Öneriler, yeri ve içeriği öğrenciler tarafından belirlenecek yeni bir yapısal tasarımı konu 
alabileceği gibi, mevcut bir yapı veya çevrenin değişimi ve dönüşümünü de konu alabilir. 
Yarışma için bir yapı alanı sınırlaması bulunmamaktadır.   
Detaylı bilgi için aşağıdaki linkten şartnameye ulaşabilirsiniz. 
https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-
yarismasi.pdf 

 
 

https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-yarismasi.pdf
https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-yarismasi.pdf
https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-yarismasi.pdf
https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-yarismasi.pdf


52- Soru 1: Tasarlanacak yapı konsepti tamamen bize mi ait, yoksa belirli sınırlamalar var 
mı? 
Soru 2: Tasarlanacak yapı için arazi seçimi tamamen bize mi ait? İstanbul içinde bir yer 
seçebilir miyiz? 
Soru 3: Başvuruda istenilen belgeler nelerdir? 
Soru 4: Yapı tasarlıyorsak sadece yapısal olarak mı düşüneceğiz yoksa çevresel 
düzenleme de yapacak mıyız? 
YANIT: Yer ve işlev seçimi öğrenciye bırakılmıştır. Şartnamede de belirtildiği üzere 
yarışmacılardan beklenen, bina ölçeğinde veya çevresel ölçekte bir çerçeve belirleyerek 
mimari tasarım önerilerini geliştirmeleridir. Öneriler, yeri ve içeriği öğrenciler tarafından 
belirlenecek yeni bir yapısal tasarımı konu alabileceği gibi, mevcut bir yapı veya 
çevrenin değişimi ve dönüşümünü de konu alabilir. Yarışma için bir yapı alanı 
sınırlaması bulunmamaktadır.   
Detaylı bilgi için aşağıdaki linkten şartnameye ulaşabilirsiniz. 
https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-
yarismasi.pdf 

 
53- Merhaba, Yarışma projesi hakkında birkaç sorum olacaktır. 

1) Proje yeri Antalya ili içerisinde mi olmalı? 
2) Kendi tasarlayacağımız yapımızın dışında çevresini de düşünmeli miyiz? 
3) Proje alanı olarak mevcut arazi durumu dolu olan bir alan seçebilir miyiz? 
4) Yarışma için gerekli belgeler nelerdir? 
5) Tasarım, konsept olarak belirli sınırlamalar var mı? 
Teşekkür ederim.  
YANIT: Yer ve işlev seçimi öğrenciye bırakılmıştır. Şartnamede de belirtildiği üzere 
yarışmacılardan beklenen, bina ölçeğinde veya çevresel ölçekte bir çerçeve belirleyerek 
mimari tasarım önerilerini geliştirmeleridir. Öneriler, yeri ve içeriği öğrenciler tarafından 
belirlenecek yeni bir yapısal tasarımı konu alabileceği gibi, mevcut bir yapı veya 
çevrenin değişimi ve dönüşümünü de konu alabilir. Yarışma için bir yapı alanı 
sınırlaması bulunmamaktadır.   
Yarışma ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkten şartnameye ulaşabilirsiniz. 
https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-
yarismasi.pdf 

 
54- Merhabalar. 'İklim Krizinde Tasarım Pratikleri ' öğrenci yarışmasıyla ilgili şartnamede 

herhangi bir formatta kullanabileceğimiz dosya (dwg, pln,3D ..vb) bulamadık .Sonradan 
dahil edilme ihtimali var mıdır? Teşekkürler, iyi çalışmalar. 
YANIT: Yer ve işlev seçimi öğrenciye bırakılmıştır. Şartnamede de belirtildiği üzere 
yarışmacılardan beklenen, bina ölçeğinde veya çevresel ölçekte bir çerçeve belirleyerek 
mimari tasarım önerilerini geliştirmeleridir. Öneriler, yeri ve içeriği öğrenciler tarafından 
belirlenecek yeni bir yapısal tasarımı konu alabileceği gibi, mevcut bir yapı veya 
çevrenin değişimi ve dönüşümünü de konu alabilir. Yarışma için bir yapı alanı 
sınırlaması bulunmamaktadır.   
Detaylı bilgi için aşağıdaki linkten şartnameye ulaşabilirsiniz. 
https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-
yarismasi.pdf 

 
55- İyi günler, öncelikle yarışma metninde yer almayan bir şeyi netleştirmek adına 

soruyorum. Yarışma yeri belirli bir bölge mi? Antalya mı? Yoksa kendimiz istediğimiz bir 
yeri mi seçiyoruz? 
İkinci olarak yarışmada geçen "...çevresel sorunlara karşı, mimarlık disiplininin çözümün 
parçası olabilme potansiyelini ortaya koyacak öneriler geliştirmektir" ile ne kast ediliyor? 
Bizden beklenen her yerde uygulanabilir bir tasarım kurgusu mu yoksa belirli bir alanda 
uygulanan sürdürülebilir bir tasarım mı? Şimdiden teşekkür eder iyi günler dileriz. 

https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-yarismasi.pdf
https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-yarismasi.pdf
https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-yarismasi.pdf
https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-yarismasi.pdf
https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-yarismasi.pdf
https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-yarismasi.pdf


YANIT: Yer ve işlev seçimi öğrenciye bırakılmıştır. Şartnamede de belirtildiği üzere 
yarışmacılardan beklenen, bina ölçeğinde veya çevresel ölçekte bir çerçeve belirleyerek 
mimari tasarım önerilerini geliştirmeleridir. Öneriler, yeri ve içeriği öğrenciler tarafından 
belirlenecek yeni bir yapısal tasarımı konu alabileceği gibi, mevcut bir yapı veya 
çevrenin değişimi ve dönüşümünü de konu alabilir. Yarışma için bir yapı alanı 
sınırlaması bulunmamaktadır.  

 “...çevresel sorunlara karşı, mimarlık disiplinin çözümün parçası olabilme potansiyelini 
ortaya koyacak öneriler geliştirmek” ifadesi, yarışmanın temel konusunu oluşturmakta 
ve mimarlığın, çevresel sorunlara çözüm getirebilme olanak ve potansiyellerine işaret 
etmektedir.   
Detaylı bilgi için aşağıdaki linkten şartnameye ulaşabilirsiniz. 
https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-
yarismasi.pdf 

 
56- Necmettin Erbakan üniversitesi 2.sınıf öğrencileriz. Yarışmaya iki kişi katılmak istiyoruz. 

Aklımıza takılan bazı sorularımız var. Cevap verirseniz memnun oluruz. Öncelikle ilk 
sorumuz çizimler el çizimi mi istenmekte yoksa bilgisayar çizimi mi istenmekte. Bir başka 
sorumuz da maket yerine render fotoğrafları da olabilir mi? Şimdiden teşekkürler. 
YANIT: Yarışma paftalarında kullanılacak çizim tekniğine ilişkin bir sınırlama yoktur. 
Teslimde istenenler arasında maket bulunmamaktadır. 

 
57- Merhaba, bizim yarışma ile ilgili sormak istediğimiz sorular şunlardır: 1-Tasarımımız bina 

ölçeğinde bir tasarım mı, yoksa kentsel ölçekte bir tasarım mı olacak? (Bununla ilgili 
açıklamayı tam olarak yeterli bulamadık, ikisi de yapılabilir mi? Değerlendirme koşulları 
baz alındığında ikisi arasında bir farklılık olacak mı?) 2-Konum itibari ile, dünya üzerinde 
yer alan herhangi bir yer mi yoksa araziyi kendimiz hayal edip şekillendirebilir miyiz? 
Ayrıca kaç m2'lik bir sınırımız var bu belirli mi? 3-Tasarımımızın fonksiyonu hakkında bir 
sınırlandırma var mı? Çoklu fonksiyonlar içeren bir tasarım olabilir mi?  
YANIT: Şartnamede “Yarışmanın Konusu” başlığında belirtilen çerçeve dışında bir 
sınırlama yoktur. Yer ve işlev seçimi öğrenciler tarafından yapılacaktır. Yarışma için bir 
yapı alanı sınırlaması bulunmamaktadır. 

 
58- Merhabalar iyi günler. Yaşıma ile ilgili bazı sorularım olacaktı. 

*Tasarlayacağımız proje ütopik olabilir mi? Bir yer belirlenmesi gerekiyor mu? Her yere 
adapte edilebilecek bir tasarım yapabilir miyiz?  
* Seçilen arazi büyüklüğü ya da küçüklüğü ile ilgili bir sınır var mıdır? 
* Yarışma başvuru aşaması ne zaman sonlanacaktır? Başvuru aşamalarında daha 
detaylı bir şekilde iletebilir misiniz? 5 kişilik bir ekip olarak başvurabilir miyiz? 
* 100 kelimelik yazılan metin (proje konusu ve içeriği) hazırladığımız paftada mı 
bulunmalı ayrıyeten mi teslim edilmeli? 
* Teslim edilecek kitapçık (pafta ve açıklama metni) A4 formatında pdf halinde mi teslim 
edilecektir.  
* Proje tesliminde 'Proje için üretilen görsellerin tamamı ayrı bir klasörle ve aynı rumuzla 
ayrıca gönderilecektir.' demişsiniz. Mail olarak size bunu nasıl ileteceğiz. Zip dosyası 
halinde mi klasörlenmiş yoksa Drive'a açılan bir dosya linkini sizinle paylaşacağız. 
* Kimlik zarflarını biz mi hazırlayacağız. Nasıl hazırlanıp sizlere teslim edilecektir. 
Not: Son bir ricam olacak sizlerden başvuruları daha detaylı ve adım adım bizlere 
bildirirseniz katılımcılar olarak daha rahat başvuru sağlayabiliriz. 
İlginiz için teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim. 
YANIT: Proje konusu ile ilgili, şartnamede “Yarışmanın Konusu” başlığında belirtilen 
çerçeve dışında bir sınırlama yoktur. Yer ve işlev seçimi öğrenciler tarafından 
yapılacaktır. Yarışma için bir yapı veya arazi alanı sınırlaması bulunmamaktadır.  
Yarışmaya kayıt, yarışma takviminde belirtilen “projelerin son teslim tarihinden” önce 
yapılmalıdır.  

https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-yarismasi.pdf
https://www.ansiad.org.tr/upload/2022012809204745-sartname-son-hali-mimari-proje-yarismasi.pdf


Proje önerisinin adı ve tanıtım metni paftada ve açıklama raporunda yer alabilir. Ayrı bir 
belge olarak teslimi gerekli değildir.  
Teslim edilecek kitabın boyutsal formatı yarışmacılar tarafından belirlenebilir.  
Gönderilecek dijital dosyalar, sıkıştırılmış formatta e-posta ekinde gönderilebilir. E-posta 
ekinde gönderilmesi mümkün olmayan dosyalar, uygun dosya transfer yöntemleri ile 
iletilebilir.  
Kimlik zarfları, şartnamenin “Projelerin Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlığında 
belirtilen belge ve bilgileri içeren dijital dosyalar olarak yarışmacılar tarafından 
hazırlanacak, e-posta ekinde gönderilecektir. 
 

59- Merhaba, Ansiad Öğrenci Mimari Proje Yarışması - Soru/Cevap  kapsamında bu maili 
size iletiyorum. 
Sorular; 
Yarışma konusunda nesnel ve somut olarak belirtilmiş; o halde proje alanı için bir 
varsayım üzerinden yola çıkıp bir çeper yaratmak konu dışı mı kalacak?  
Proje sunumu aşamasında istenen detay çizimleri hangi teknik elemanları içermeli ve 
hangi ölçekte olmalı? 
Restorasyonu planlanan yapının veya alanın restorasyon çözümü detaylı bir şekilde 
teknik çözümler ile birlikte eklenmeli mi, restorasyonu fikir olarak açıklayacak şekilde 
sunmamız yeterli mi? 
YANIT: Proje konusu ile ilgili, şartnamede “Yarışmanın Konusu” başlığında belirtilen 
çerçeve dışında bir sınırlama yoktur. Yer ve işlev seçimi öğrenciler tarafından 
yapılacaktır. Yarışma için bir yapı veya arazi alanı sınırlaması bulunmamaktadır.  
Proje sunumu konusunda, şartnamede “Yarışmacılardan İstenenler” başlığı altında 
belirtilenleri karşılamak üzere, konunun özelliğine göre yarışmacıların belirleyeceği, 
içerik ve ölçeklerde çizimler ve diğer temsil araçları kullanılabilir. 
 

60- 1- Yapılacak tasarım için belirli bir yer/arazi/çevre/ seçilecek mi, yoksa tasarımın tüm 
koşullara hitap etmesi mi beklenmektedir?  
2- Yapılacak tasarım için yer seçimi yapılacaksa eğer bu yer Türkiye sınırları içerisinde 
mi yoksa farklı bir ülke üzerinde bulunan bir yer tercih edilebilir mi?  
3- Yarışma şartnamesinde yer alan ‘Amaç, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik 
konusunda mimari tasarım alanının üretebileceği çözümlerin tartışılmasıdır. Bu amaç 
doğrultusunda mimari tasarım disiplininin düşünce ve ifade araçlarını kullanarak, 
önerilerin olabildiğince nesnel ve somut anlamda ortaya konması 
istenmektedir.’   Cümlesinde yer alan ‘nesnel ve somut’ ifadesi dahilinde 
yarışmacılardan beklenen yapılacak tasarımın tamamen uygulanabilir ve 
üretilebilir sistemlerden oluşması mıdır?  
4- Yapılacak tasarım için daha önceden yapılmış bir yapım sisteminden referans 
alınabilir mi, yoksa tamamen yarışmacıların hayal ürünü bir tasarım mı beklenmektedir? 
5- Yapılacak yeni yapının ya da müdahale edilecek yapının türü (konut-ticari vs.) 
yarışmacılar tarafından mı belirlenecektir? 
YANIT: Proje konusu ile ilgili, şartnamede “Yarışmanın Konusu” başlığında belirtilen 
çerçeve dışında bir sınırlama yoktur. Yer ve işlev seçimi öğrenciler tarafından 
yapılacaktır. Yarışma için bir yapı veya arazi alanı sınırlaması bulunmamaktadır.  
Şartnamede yer alan “...mimari tasarım disiplininin düşünce ve ifade araçlarını 
kullanarak, önerilerin olabildiğince nesnel ve somut anlamda ortaya konması 
istenmektedir.…” ifadesi yarışmanın temel amacı olan iklim değişikliği ve çevresel 
sürdürülebilirlik konularına getirilecek önerilerin “soyut ve kavramsal bir tartışma” 
düzeyinin ötesine taşınması beklentisine yöneliktir.  

 Yapılacak tasarımda, şartnamede “Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar” 
başlığı altında belirtilen koşullarla çelişmeksizin, mevcut yapım sistemlerinden 
yararlanması mümkündür. 

 



61- İyi çalışmalar, bize verilen şartnamede teslim paftalarında 5 haneli bir rumuz 
kullanılacağından bahsediliyor. Acaba rumuzu almak için yapmamız gerekenleri daha 
detaylı açıklayabilir misiniz?  
YANIT: Rumuzu yarışmacılar belirleyecektir. Belirleyeceğiniz rumuz 5 rakamdan 
oluşacaktır. Ardışık sayılar seçmemenizi öneririz. 

 
62- Merhabalar. Rumuzu biz mi belirleyeceğiz? 

YANIT: Rumuzu yarışmacılar belirleyecektir. Belirleyeceğiniz rumuz 5 rakamdan 
oluşacaktır. Ardışık sayılar seçmemenizi öneririz. 

  
63- Merhabalar ben Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık bölümü 3. Sınıf 

öğrencisi. Bu yıl düzenlemiş olduğunuz “İklim Krizinde Tasarım Pratikleri” adlı yarışmaya 
ekip halinde katılmak istiyoruz. Ekip lideri olarak ben, ekip arkadaşlarım ………… olarak 
katılım sağlayacağız. Yarışmaya katılım için gerekli olan öğrenci belgelerimiz ektedir. 
Teşekkürler.. 
YANIT: Aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile yarışmaya kayıt olabilirsiniz. Yarışma 
paftalarının teslimi ile birlikte hazırlamış olduğunuz kimlik zarflarını e-posta üzerinden 
şartnamede belirtildiği gibi gönderiniz. 
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 

 
64- Merhabalar. Açmış olduğunuz yarışma hakkında bir soru sormak istiyorum. Ekiplerde 

kişi sayısı sınırlaması var mı acaba? Şartnamede göremedim. 
YANIT: Ekip olarak katılım halinde, gruptaki kişi sayısı için bir sınırlama yoktur. 

  
65-  Hello, im interested to register , how is the application process? 

YANIT: Hello. You can register using the link. https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9 
 
66-  İyi günler. Düzenlemiş olduğunuz 'İklim Krizinde Tasarım Pratikleri' yarışma projesinin 

soru-cevapları ne zaman ve hangi siteden yayınlanacak acaba? 
YANIT: Merhaba. Sorular ve cevapları bugün mesai bitimine kadar 
https://www.ansiad.org.tr/index.php?goto=icerik&cat_idx=68 adresinde yayınlanacaktır. 
 

 67- Merhabalar. Ben bu yarışma için bireysel katılacağıma dair bir başvuru yapmıştım fakat 
ekip olarak katılmak istiyoruz. Onu nasıl iptal edebiliriz? Yardımcı olursanız çok 
sevinirim. Teşekkürler şimdiden.. 
YANIT: Merhaba. İlk başvurunuzu dikkate almayalım. Lütfen yeniden başvuru yapınız. 

https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9
https://forms.gle/HRcRWvaxHXQuNi6r9

