Değerli Akademisyen ve Öğrenciler.
Çalışmaların son teslim tarihinin 15 Haziran 2012 olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Basılı şartname sayfa 10’daki “1 Ağustos günü” deyişini lütfen dikkate almayınız.

1- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri de, yarışmaya öğrenci kategorisinden
katılabiliyorlar mı?
Yanıt-1
TC. Üniversiteleri Akademisyenleri Kategorisi
Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’deki üniversite programlarında kadrolu olarak
çalışmakta olan akademik personel katılabilir. Farklı disiplinlerden akademik
personel ile karma ekipler oluşturulabilir. Bu kategoride ekibin yönetimi akademik
personelden oluşmak kaydıyla ekiplere öğrenciler ve profesyoneller de dâhil
olabilir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
TC. Üniversiteleri Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri Kategorisi
Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’deki üniversite programlarında kayıtlı olan lisans ve
yüksek lisans öğrencileri katılabilir. Farklı disiplinlerden yükseköğrenim
öğrencileri ile karma ekipler oluşturulabilir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir

2- Daha önceden yapılmış olunan ( lisans projesi veya bitirme projesi ) projelerin
düzenlenmesi ile katılmak mümkün mü?
Yanıt-2
Çalışmaların özgün olması beklenmektedir.

3- Ogrenci kategorisine doktora ogrencileri katilabiliyor mu? Yoksa doktora ogrencileri
akademisyen kategorisine mi katilmali? Tesekkurler.
Yanıt-3
Bakınız Yanıt-1

4- iyi günler, kasım 2011'de İTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans'ından mezun oldum. yeni
mezunların da yarışmaya girmesi mümkün müdür?
Yanıt-4
Hayır. Bakınız Yanıt-1

5- İstanbul'un geleceği için alternatif öneriler başlıklı akademik yarışma için öngörülen
rapor ve sunumların, 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı bağlamında ele
alınması bekleniyor mu? Nazik ilgi ve dikkatiniz için şimdiden teşekkur ederim.
Saygılarımla.
Yanıt-5
Hayır. Jüri, “alternatif” önerilere açıktır.

6- Şartname'de "Türkiye ve KKTC’deki üniversite programlarında kadrolu olarak
çalışmakta olan akademik personel katılabilir" denmiş. 50d kadrosundaki araştırma
görevlileri de bu durumda yarışmaya katılabilmekte midir?
Yanıt-6
Evet katılabilirler.

7- Şu an öğrenci olan ancak bu yaz itibariyle mezun olacak olanlar yarışmaya öğrenci
kategorisinde katılabilir mi? Teşekkürler.
Yanıt-7
Belirtilen şu koşulu yerine getirebilmek gerekmektedir:
Kimlik zarfı içinde yarışmacıların hangi okulda okudukları veya akademik personel
görevi yaptıklarına değin bilgi ve en az bir ekip üyesine ait okuduğu/akademik
personel görevi yaptığı okuldan alınmış geçerli, resmi ve 2012 yılı tarihli bir tanıtım
belgesi bulunacaktır.

8- Yarışmaya sadece grup olarak mı katılabiliyoruz?
Yanıt-8
Yanıt-1’deki koşulları yerine getiren kişiler tek başlarına da yarışmaya
katılabilirler. Yine de jüri, bir “ekip çalışması”nı teşvik ettiğini belirtmek ister.

9- Öncelikle tebrik ederim emeği geçenleri. Başarılı ve verimli bir yarışma süreci
oluşmasını dilerim. Akademisyen ve öğrenci de olmayıp, İstanbul için üretimde
bulunabilecek insanlar, yarışmanın, daha doğrusu İstanbul için bir "çaba"nın dışında
bırakılmış gibi. Buna rağmen, kategorik de olsa, kendi birikimimizin açığa
çıkarılmasının iyi olacağını düşünüyor, iyi dileklerimi sunuyorum. Saygılarımla.
Yanıt-9
Yanıt-1’deki koşullar çerçevesine giremeyen kişiler, bu koşulları yerine getirenler
ile birlikte ekipler oluşturarak çalışmalarını sunabilirler.

10- Şehir ve bölge planlama bölümünden mezun olanların yarışmaya katılma şansı var
mı?
Yanıt-10
Yarışma tüm disiplinlerden “Akademisyenler” ve “Öğrenciler” için açılmıştır.
Bakınız Yanıt-1.

11- Tasarlayacağımız yer hakkında bilgilere nasıl ulaşabiliriz?
Yanıt-11
Lütfen şartnameyi bir kez daha inceleyiniz.

12- Merhaba,yarışmaya başvurunun nereden nasıl yapıldığıyla ilgili bilgi alabilir miyim?
Teşekkürler.
Yanıt-12
Yarışmaya “başvuru” gerekmemektedir. “Yarışmacı” olma koşullarını yerine
getirenlerin, çalışmalarını “şartname” koşulları içinde hazırlayarak, “belirtilen
süre” içinde teslim etmeleri yeterlidir.

13- Merhaba, yarışmanın öğrenci kategorisine "doktora öğrencisi" olarak katılabilir
miyim? Yarışma şartlarında yalnızca lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin
katılabileceği belirtilmiş. Bunun yanında, şartnamenin dosyaların teslim yeri
bölümünde teslim tarihi 1 Ağustos olarak ifade edilirken, yarışma takviminde teslim
tarihi 15 haziran olarak görünmekte, hangisi doğru teslim tarihidir? Teşekkürler...
Yanıt-13
Katılım Koşulları hakkında, bakınız: Yanıt-1
Teslim Tarihi: 15 Haziran’dır

14- Merhabalar şu an eğitimime plato meslek yüksek okulu halkla ilişkiler ve tanıtım
bölümünde devam etmekteyim.Uzun süredir üzerinde çalıştığım bir İstanbul projem var
tam olarak bu projenızle butunlesen calısmam ıle bu yarısmaya katılmak ıstıyorum ama
ön lisans öğrencisi olduğum için katılamayacakmıyım?
Yanıt-14 Bakınız Yanıt-1 ve Yanıt-9

15- Sayın İlgili, Aşağıda yer alan sorularımı cevaplarsanız sevinirim
1.İstanbul’un geleceği üzerine getirilecek öneriler bütün İstanbul ölçeğini kaplamak
zorunda mı? Kentin bir bölgesi (örneğin bir ilçesi ya da mahallesi) ya da bir problemi
(örneğin ulaşım ya da konut sorunu) üzerinde odaklanılabilir mi?
2.Dosyaların teslim tarihi ile ilgili şartnamenin 10. Sayfasında 1 Ağustos, 11. Sayfasında
15 Haziran tarihleri verilmiş. Dosya teslim tarihi nedir?
3.Doktora öğrencisi olup, Araştırma Görevlisi olarak çalışanlar Akademisyen
kategorisinde mi değerlendirilecek?
Yanıt-15-1: Yarışmacı olarak karar sizindir.
Yanıt-15-2: Teslim Tarihi: 15 Haziran’dır
Yanıt-15-3: Evet (kadro koşulu yerine getiriliyorsa)

16- Teknik iki adet soru soracağım. Bir de teknik olmayan. Belki önceden sorulmuştur.
1- Çok iddialı olduğumdan! ben tek başıma (Kadrolu akademisyenim) ve biraz değişik
fikirleri olan mimar eşim ile beraberse ortak girebilir miyiz? Yani iki teslim vereceğiz.
Mümkün müdür?
2- Basılı pafta yerine bütünüyle kısa film olarak verebilir miyim? İlla o kısa filmden
karelerin bezendiği pafta yapmam gerekiyor mu?
3- İstanbul ve siyaset. Bunlar birbirinden ayrı tutulamayacak iki kavram. Gelecekti
istanbul tahayyülümüzde yönetim modeli de geçiyor. Bu tür bir öneriyi yapsak çok da
siyasi propagandaya girmeden. Ters kaçar mı? Sonuçta jüride politikacılar da var.
Yanıt-16-1: Bakınız: Yanıt-1 ve Yanıt-9. Ayrıca, bir ekipten yalnızca bir öneri kabul
edilecektir.
Yanıt-16-2: Basılı (metin) çalışma yanı sıra Poster veya Kısa film kabul
edilmektedir.
Yanıt-16-3: Yarışmacı olarak karar sizindir.

17-Bu proje için mimarlık eğitimi almamız şart mıdır?
Yanıt-11
Hayır. Lütfen şartnameyi bir kez daha inceleyiniz.

18-Yarışmaya katılım için herhangi bir kayıt yapmamız gerekiyor mu?
Yanıt-18
Bakınız Yanıt 12

19-projeye nasıl katılabilirim ve grup halinde (2-3) katılabilinir mi?
Yanıt-19
Lütfen şartnameyi bir kez daha inceleyiniz.

20- Merhaba,
Yurtdisinda calisan T.C. vatandasi bir akademisyenim. Yarismaniz ilgimi
cekti. Sitenizdeki bilgilere gore, ben katilamiyorum yurtdisinda gorev
yaptigim icin. Dogru mu? Yoksa katilabiliyor muyum?
Iyi calismalar,
Yanıt-20
Yarışmacı olma koşullarını yerine getiren kimseler ile ekip kurarak katılmanız
olanaklıdır.

21- Acaba Kasım sonu-Aralık başında (2011) yüksek lisanstan mezun olmuş olanlar
öğrenci kategorisinden yarışmaya katılabiliyorlar mı? (bazı yarışmalarda son 6 ay,
hatta son bir yıl içerisinde mezun olanların öğrenci kategorisinden girme hakları
olduğu için soruyorum).
Yanıt-21
Bakınız Yanıt-7

22- Merhaba,
Ben Amerika'da Princeton Universitesi'nde mimarlik ve insaat muhendisligi bolumu
okumaktayim ve ayni zamanda sehir planlamaciligi sertifika programi ogrencisiyim. Bu
yarisma tum hayati boyunca Istanbul'da yasamis ve mimarlik ile sehir planciligina
buyuk ilgi duyan beni gercekten cok heyecanlandirdi. Lakin yarisma sartnamesindeki
" Türkiye ve KKTC'deki üniversite programlarında kayıtlı olan lisans ve yüksek lisans
öğrencileri katılabilir." cumlesi su anda benim katilmam onunde bir engel teskil ediyor.
Yurt disinda okuyan Turk ogrencilerin de katilimina acilmasi gerektigini dusunuyorum
bu tip yarismalarin ve ben ve benimle birlikte yine Amerika'da baska bir universitede
okuyan bir arkadasimla beraber bu yarismaya katilmamizin mumkun olup
olamayacagini sormak istedim.
Tesekkurler,

Yanıt-22
Bakınız Yanıt 20
23- Egitimime Italya'da doktora yaparak devam ediyorum ve ayni zamanda da doktora
yaptigim universitede arastirma gorevlisiyim. Turkiye'de ITU'den bir yardimci docent
baskanliginda istanbul ve tarihi yarimada icin beraber gelistirdigimiz bir proje ile
yarismaya ben de katilabilir miyim. Ekip basinin Turkiye’deki bir universitede
akademisyen olmasi yeterli mi? Beni bu konuda en kisa zamanda bilgilendirirseniz cok
sevinirim. Saygilarimla.

Yanıt-23
Bakınız Yanıt 1 ve Yanıt2

