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SORU-CEVAP 

 

 

Soru.1:  Alana ilişkin verilen belgelerde eğim çizgileri verilmemiştir. Eğim 

düşünülmeden mi proje tasarlanacak? 

Cevap.1:  Şartname ekinde sunulan hâlihazır haritada belirtilen kot bilgisi 

yeterlidir. 

 

Soru.2:  Merhaba yarışmaya ekip olarak en fazla kaç kişi katılabiliyoruz? 

Cevap.2:  Sayı sınırlaması yoktur. 

 

Soru.3:  Yüksek Lisans öğrencileri mevcut ekip içerisinde ya da danışman olarak 

yarışmaya katılabiliyor mu? 

Cevap.3:  Yarışma ekibi ve varsa danışmanların yalnızca lisans öğrencisi olması 

gerekmektedir.  

 

Soru.4:  Yarışma alanı olarak işaretlenen sınırlar dışında kalan alanları, 

tasarlanacak olan etkinlik noktasının destekleyici mekanları olarak kullanmamız mümkün 

müdür ? 

Cevap.4:  Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 



Soru.5:  Yarışma alanı içerisinde bulunan tarihi mekânların  sunumlarda  çizimle 

ifade edilebilmesi için bu yapıların üç boyutlu modellemeler,görünüş ve planlarda 

kullanılması bekleniyor mu? Bekleniyorsa ne şekilde bu verileri temin edebiliriz? 

Cevap.5:  Yarışmacılara erişilebilen ve iletilebilecek her türlü belge ve bilgi 

iletilmiştir. Müellif ekipler kendi tercih ve önceliklerine göre bunları geliştirebilirler.  

 

Soru.6:  Yarışma alanı içerisindeki tarihi yapılar duvarlarla çevrili bulunmakta ve 

aynı zamanda bu tarihi alanlar içerisinde vakıf vb. tarihi olmayan yapılar bulunmakta. Gerek 

görüldüğü takdirde çevreleyen duvarların ve bu ek(tarihi olmayan) yapıların kaldırılması 

mümkün müdür? 

Cevap.6:  Şartnamede belirtildiği üzere; tescilli yapılarda, mevcut sosyal yapı göz 

önünde bulundurularak aslına uygun olmayan eklerin temizlenmesi önerilebilir ve program 

yorumu yapılabilir. Buna ek olarak yapıları çevreleyen duvarlarla ilgili kararlar yarışmacıya 

bırakılmıştır. 

 

Soru.7:  Yarışma kayıtları hala devam etmekte mi? 

Cevap.7:  Kayıtlar dijital ortamda teslim için son tarih 18 Nisan 2017’ye kadar 

devam etmektedir. 

 

Soru.8:  Yarışma alanı tam olarak neresi acaba, şartnamedeki işaretli alan mı 

yoksa dwg de ki işaretli ve resimleri paylaşılmış demirciler çarşısı mı? 

Cevap.8:  http://mimarist.org/odadan/5121-b-e-n-bakirkoy-bakirkoy-etkinlik-

noktasi-ulusal-ogrenci-mimari-fikir-projesi-yarismasi.html 

 

Soru.9:  Yarışmaya nasıl kayıt olacağım? Hangi evrakları dijital teslimde size 

iletmem gerekiyor? 

Cevap.9:  Bknz. Şartname 1.14. Projelerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları ‘Nasıl 

Kayıt Olurum?’  



 

Soru.10:  Yarışmaya katılım süresi geçti mi acaba? Eğer geçmediyse izlenilecek 

sıra öncelikle, mimarlar odasına kayıt yaptırıp sonra da mail e kayıt için gerekli bilgileri 

yollayıp 

en son rumuzla siteden kayıt yaptırmak mı? 

Cevap.10:  Şartname 1.10’da belirtildiği üzere yarışmaya kayıt ve proje teslimi ilgili 

evraklarla birlikte dijital ortamda teslim için son tarih olan 18 Nisan 2017’ye kadar yapılabilir.  

Mimarlar Odası öğrenci üye kaydının önceden yaptırılması önerilir. Öğrenci Üyelik için Bknz: 

http://www.mimarist.org/uyelik/ogrenci-uyelik.html 

 

Soru.11:  Yarışma alan gezisine katılamadım sağlık sorunlarımdan dolayı. 

Yeniden yapılacak mı?  

Cevap.11:  24 Şubat Cuma günü saat 16.00’da Alan gezisi tekrar yapılacaktır. 

Buluşma Yeri: Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği (Bakırköy) (Adres: 

Sakızağacı Mah. İstanbul cad. Şinasi Gürünlü Sok. No:21 Bakırköy/İstanbul) 

 

 

Soru.12:  Ben Hindistanlıyım. Türkiye’demimarlık okuyorum “B.E.N. Bakırköy: 

Bakırköy Etkinlik Noktası” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması'nda ben de katılabilir 

miyim? Evet ise İngilizce olarak bu yarışmayı anlatır misiniz?  

Cevap.12:  Katılımcı Mimarlık öğrencilerinin Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini 

yaptırmış olmaları ve dijital kimlik dosyasına üyeliklerini belgeleyen üye tanıtım belgesini 

(Mimarlar Odası’ndan temin edilebilir) tarayıp koymaları gerekmektedir. Öğrenciler, bu 

belgeyi temin etmek koşuluyla yarışmaya katılabilirler. 

 

 



Soru.13:  Yarışmaya katılabilmek için yarışma süresi boyunca öğrenci olmak 

gerekli midir yoksa sadece yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenci olmak yeterli midir? 

Cevap.13:  Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlama tarihi olan 27 Ocak 2017 ve 

sonrası bir tarihte öğrenci olduğuna dair öğrenim belgesi sunan lisans öğrencileri yarışmaya 

katılabilirler. 

 

Soru.14:  Merhaba, ben yarışma açıldığı tarihte öğrenciydim ama Şubat’ta 

mezun oldum. Yarışmaya katılabiliyor muyum? 

Cevap.14:  Bknz. Cevap 13. 

 

Soru.15:  Bakırköy yarışmanız için yarışma şartnamesinde herhangi bir son 

başvuru tarihini göremedim. Son başvuru tarihi teslim ile aynı gün müdür yoksa daha 

öncesinde bir tarih belirlendi mi ? 

Cevap.15:  Bknz. Cevap 9. ve Cevap 10. 

 

 

Soru.16:  Bahsi geçen yer altı çarşısının giriş ve çıkışları ve tarihi bellekteki yeri 

önemi ile ilgili bilgi verilirse sevinirim. 

Cevap.16:  Yarışmacılara erişilebilen ve iletilebilecek her türlü belge ve bilgi 

iletilmiştir. 24 Şubat 2017 tarihinde yapılacak olan alan gezisine katılmanız ve şartnamede 

sunulan kaynakları incelemeniz önerilir. 

 

Soru.17:  Ben ve arkadaşlarım yarışmaya katılmak istiyoruz acaba son başvuru 

tarihi ne zaman? Ve mimarlar odasına nasıl üye olabiliriz, online bir şekilde halledebilir miyiz?  

Cevap.17:  Bknz. Cevap 9. ve Cevap 10. 

 



Soru.18:  Şubat sonu, mart civarı mezun olmayı planlıyorum, yarışmaya 

girebiliyoruz muyuz emin olmak istedim, Teşekkürler. 

Cevap.18:  Bknz. Cevap 13. 

 

Soru.19:  Merhaba, bir sorum var. Kiliselerin duvarlarını yıkıp alana dahil edebilir 

miyiz? 

Cevap.19:  Bknz. Cevap 6. 

 

Soru.20:  Tasarım alanı için önerilmiş bir ''Otopark'' var mı? Yoksa bizden bir 

çözüm önerisi isteniyor mu?  

Cevap.20:  Otoparkla ilgili bir çözüm önerisi beklenmemektedir. 

  

Soru.21:  Etkinlik noktası dediğiniz yerde mi sadece yapılaşacağız yoksa alanın 

geri kalanında da yapılaşabilir miyiz? 

Cevap.21:  Alan ve tasarım bütünlüğü içerisinde değerlendirilmek üzere yapılaşma 

kararları yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

Soru.22:  Merhaba, yarışma alanının çevresindeki binaları yıkıp başka 

fonksiyonlar önerebilir miyiz? Mevcut fonksiyonları korumak zorunda mıyız? 

Cevap.22:  Yarışma alanı çevresindeki yapılar yıkılamaz ancak fonksiyon önerileri 

getirilebilir. 

 

Soru.23:  Araç yolunu kaldırırsak eğer, araç trafiğini tekrar düzenlememiz 

gerekiyor mu yarışma alanı dışında kalan yerlerde?  

Cevap.23:  Yarışmacıya bırakılmıştır. 



 

Soru.24:  Kilise duvarlarını yıkmamız ya da sınırlarında değişiklik yapmamız 

mümkün müdür?  

Cevap.24:  Bknz. Cevap 6. 

 

Soru.25:  Arazi içerisindeki ağaçları özellikle çay bahçesi içerisindekileri korumak 
şartıyla yerlerini değiştirebilir miyiz? 
Cevap.25:  Şartnamede belirtildiği üzere; mevcut yeşil/ağaç dokusu korunacaktır.  

 
  
Soru.26:  Çay bahçesini kaldırıp oraya başka bir işlev yükleyebilir miyiz? 
Cevap.26:  Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 
  
Soru.27:  Çay bahçesi alanında kazı yapıp kotlarıyla oynayabilir miyiz? 
Cevap.27:  Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 
 
  
Soru.28:  Etkinlik alanında kapalı alan olmak zorunda mı? 
Cevap.28:  Gerekli bilgiler şartnamede verilmiştir.  

 
  
Soru.29:  Atölyelerden beklentilerimiz tam olarak ne olmalı? Düzenli olarak 
gelinen ve çalışılan mı yoksa anlık çalışmaların yapıldığı birimler mi olmalı? 
Cevap.29:  Gerekli bilgiler şartnamede verilmiştir. 

 
 
  
Soru.30:  Aya Yorgi kilisesinin duvarlarını kaldırarak etkinlik alanı ile birleştirebilir 
miyiz? 
Cevap.30:  Bknz. Cevap 6.  

 
  
Soru.31:  Cumhuriyet Meydanından gelen ve bizim arazimizden geçen aksı sahile 
kadar tamamen yayalaştırıp araçlara kapatabilir miyiz? 
Cevap.31:  Yarışmacıya bırakılmıştır. 



 
  
Soru.32:  Kendi alanımız dışında ama alanımızı ve konseptimizi etkileyen birimle 
(büfeler, mağazalar) üzerinde kararlar alıp değişiklik yapabilir miyiz? 
Cevap.32:  Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 
  
Soru.33:  Çay bahçesinin dwg dosyasına göre sol tarafındaki arazi içerisinde kalan 
5 katlı binayı kaldırılmış mı kabul ediyoruz yoksa kalacak mı? 
Cevap.33:  Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 
 
  
Soru.34:  Yarışma dokümanları içerisinde verilen dwg dosyası kuzeye göre mi 
konumlandırılmış? 
Cevap.34:  Dwg dosyası kuzeye göre konumlanmıştır. 

 
 
Soru.35:  Kiliseler dahil istediğimiz binaları kaldırabiliyor muyuz ? 

Cevap.35:  Kiliseler tescilli yapılardır. Yarışma alanı içerisinde tescilli olmayan 

yapıların kararları yarışmacılara bırakılmıştır. Bknz. Cevap 6.  

 

Soru.36:  Dijital kimlik dosyasını tamamlayıp nereye ileteceğiz.  

Cevap.36:  Bknz. Şartname: 1.14. Projelerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları ‘Nasıl 

Kayıt Olurum?’  

 

 

 

 

 

 

 
 


