
  

Geleceği Tasarla  
Tasarım yarışması soru ve cevapları  
 

1. Daha anlaşılabilir olması açısından 3boyutlu iç mekan görüntüleriniz varsa onları paylaşabilir 
misiniz? Tasarım ve düşüncelerimizin şekillenmesinde yol göstermesi adına lab alanlarını da 
kapsayan yapının planlarına ulaşabilir miyiz?  
 
İdari karar olarak projeyle ilgili yayınlanan çizimler ve görseller dışında bir veri 
paylaşılmayacaktır. Bu noktada mekana ait 3 boyutlu görsellerin oluşturulması tamamen 
katılımcılardan beklenmektedir. 
 

2. Alt kat planlarını vermişsiniz lakin üst kat planları yok. Acaba onları da daha iyi 
kavrayabilmemiz açısından paylaşmanız mümkün mü?  

Bkz: Cevap 1. 
 

3. Şartnamede belirtilen, +0.85 kotunda yer alan fuayenin planını inceleyebilir miyiz? 

Fuaye alanına ait plan ve kesiti içeren ilgili tüm dökümanlar  yarışma sayfasında “Şartname ve 
ekleri” başlığı altında paylaşılmıştır. 
 

  
 
Planda fuaye alanını tanımlayan kısımları aşağıdaki yeşil renk ile taranmış çizimden takip 
edebilirsiniz. 
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4. Genel mimari karakteri anlayabilmemiz için işlevlerin planda nerede olduğunu görebileceğimiz 
mekan isimlerinin yer aldığı kat planlarını paylaşabilir misiniz? 
 
Bkz: Cevap 1. 
 

5. Laboratuvar alanlarının ve tüm yapının tefrişli planları tasarımımıza altlık oluşturacaktır- bu 
planları paylaşabilir misiz? 
 
Bkz: Cevap 1. 
 

6. Laboratuvar alanlarının gürültüden etkilenmemesini belirtmişsiniz.  Alanlar ve tasarlanacak 
mekan ile görsel iletişim söz konusu mudur? İç mekanlardan 3d görsel paylaşabilir misiniz? 
 
Bkz: Cevap 1. 
 

7. Tasarlanacak alanın, genel yapı diline uygunluğu niteliği aranıyor, projenin üst kat planını ve 
mahal isimlerini paylaşabilir misiniz?  
 
Bkz: Cevap 1. 
 

8. Tasarım olarak bizden tam olarak belirlenen alan içine esnek bir seminer alanı mı 
tasarlamamızı istiyorsunuz? 
 
Tasarım alanı olarak plan ve kesitlerde işaretlenmiş olan “Yarışmaya Esas Mekan Sınırı” alanı 
içerisinde bulunmalıdır. Sınırları işaretlenmiş alanın yanı sıra fuaye alanının da showroom ile 
birlikte çalışması beklenmektedir ve bu alan için yapılan öneriler de değerlendirmeye 
alınacaktır. Esas yarışma mekanı ile fuaye alanın etkileşim içinde olması beklenmektedir.  
 
 



  

Tasarım talebi; 40-50 kişilik esnek kurguda çalıştay ve seminer alanı düzeni, BASF ürün ve 
inovasyonlarının ziyaretçilere aktarılacağı yüzey ve düzenekleri içermektedir. Daha detaylı bilgi 
Tasarım Şartnamesi’nin 2. Maddesinde yer almaktadır. 

 
9. Yarışmaya mimarlık öğrencileri katılabilir mi?  

 
Yarışmaya sadece şartnamede belirtilen alanlarda katılım yapılmaktadır. Buna göre, 
Türkiye’de bulunan tüm İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı 
bölümlerinde öğrenim gören lisans ve/ veya yüksek lisans, doktora öğrencileri bireysel ya da 
ekip olarak katılabilirler. Bu alanların dışında kalan bölümler kapsam dışı tutulmuştur. 
 

10.  Ben yarışmaya katılmak istiyorum ama Türkiye vatandaşı değilim, Azerbeycan vatandaşıyım. 
Yabancı uyruklu mimarların katılma şansı var mı? Varsa hangi belgeler gerekli? 
 
Şartnameye göre Türkiye’de bulunan tüm İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri 
Ürünleri Tasarımı bölümlerinde öğrenim gören lisans ve/ veya yüksek lisans, doktora 
öğrencileri bireysel ya da ekip olarak katılabilirler. Dolayısıyla belirtilen alanlarda öğrenciliğiniz 
varsa başvurabilirsiniz. Şartnamede belirtilen belgeler dışında ek bir belge talebimiz 
olmamaktadır. 
 

11. Yarışmaya katılım koşullarında Türkiye’de bir üniversitede lisans veya yüksek lisans eğitimi 
görüyor olmak gerektiği tanımlıydı. Ben İstanbul Bilgi üniversitesinden mezunum ancak yüksek 
lisansımı Türkiye’de değil Milano’da Politecnico üniversitesinde yapıyorum. Katılmam mümkün 
müdür? 
 
Şartname gereği, yarışmaya; Türkiye’de bulunan tüm İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde öğrenim gören lisans ve/ veya yüksek 
lisans, doktora öğrencileri bireysel ya da ekip olarak katılabilirler.  
 

12. İnovasyon merkezi tasarım yarışmanıza katılmak istiyorum. Yazılmamış o yüzden sormak 
durumundayım: 

1) Yarışmanın büyük ödülü nedir? 
2) 2. veya 3. olan yahut ilk 10 a giren üyelere ödül verilecek mi? 
3) Başarılı olan yarışmacıların kurumunuzda kariyer yapma olanağı nedir? 

Yarışmaya katılım şartları, ödüller hakkında bilgi Tasarım Şartnamesi’nde 13. Madde’de 
açıklanmıştır.  
 
 



  

13. Yarışmaya katılmak istiyorum fakat indirilen görseller dosyasında sorun var. "ICT 01" ve "ICT 
04" dosyaları RAR arşivi dışına çıkmıyor. İyi çalışmalar. 
 
Dosyalar, sayfaya WİnZip formatında sıkıştırılmış olarak eklendi. ICT O1 ve ICT 04 genel 
görseller dosyasında içindeydi. Kontrol ettiğimizde bir sorun görmüyoruz. RAR yerine Winzip 
ile deneyebilirsiniz. Sıkıntı yaşanması halinde tekrar iletişime geçebilirsiniz.  
 

14. Projelerin teslim yolu hakkında daha detaylı bilgi verebilir misiniz?  
Teslim şartları için yarışma sayfamızda yayınladığımız şartname dosyasını inceleyebilirsiniz. 
Özellikle 11. Madde bu konu hakkında bilgi içermektedir. 
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