ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması – 2022 Yeşil Sergi Pavyonu Tasarımı
Soru & Cevaplar

Sorular

1

Lisansüstü katılımlar sadece yüksek lisans ile mi
sınırlı, doktora öğrencileri de yarışmaya katılım
sağlayabilir mi?

2

Seçilen 5 iklim bölgesine adapte edilecek olan
pavyonun konumlanacağı alan için bir il, ilçe ve
benzeri lokasyonların belirlenmesi gerekmekte
midir?

3

Yarışma özelinde belirlenen bir konum mevcut
mudur?

4

Pavyonun konumlanacağı arazinin yapılaşmış olup
olmaması gibi konular yarışmacılara mı
bırakılmaktadır?

5

6

Yarışmaya katılmak isteyen 4. sınıf öğrencilerinin
yarışma süreci içerisinde mezun olma ihtimali
başvuru için sorun oluşturur mu?

Pavyon çeşitli işlevlere hizmet verecek mi iç
mekanında bir işlev olmalı mı? Konuşma ,workshop
vs. gibi ?

Cevaplar
Yarışmamız yanlızca Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerine açık olup
Doktora öğrencilerinin başvuruları kabul edilmemektedir.
*Türkiye ve Yurtdışındaki Üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik,
Tasarım ve Sanat Fakültelerinde okuyan lisans ve yüksek lisans
öğrencileri yarışmaya katılabilirler.

Türkiye coğrafyasındaki 5 iklim bölgesinde varlığını sürdürebilecek,
iklim şartlarına ve iklim krizinin artan etkilerine uyum sağlayabilme,
hayatta kalabilme, görevini yerine getirebilme kapasitesi
beklenmektedir.

Çevrede yapılaşma olmadığı varsayılacaktır. Alan içindeki sert
zemin veya doğal zemin seçimi yarışmacıya bırakılmıştır.
Yarışma başvuru sürecinde (5 Nisan 2022 - 13 Haziran 2022)
öğrenci olduğunuzu belirten belgenizi ibraz ettiğiniz sürece
mezuniyet durumunuz başvuru için herhangi bir sorun
oluşturmamaktadır.
Yarışmacıların başvuru sırasında lisans veya lisansüstü eğitimine
devam ediyor olmaları gerekmektedir. (Lisans öğrenci belgesinin
veya yüksek lisans öğrenci belgesinin başvuru sırasında ibraz
edilmesi gerekmektedir.)
Yarışma alanı içerisinde en az 75m2’lik kapalı veya yarı açık sergiye
imkân sağlayabilecek net bir kullanım alanı oluşturulmalıdır.
Pavyon mimari tasarımına uygun ve sergileme imkanını arttıracak
fonksiyonlar projeye entegre edilebilir.
Yeşil Pavyon tasarımdan kullanılacak malzemeler ile ilgili
değerelendirme esnasında dikkate alınacak noktalar şu şekildedir;
● Yenilikçi ve çevre dostu malzemelerin görünür, kendini temsil
eder şekilde kullanımı Piyasada yer etmiş mevcut malzemelerin
farklı metodlar ile daha verimli şekilde kullanımı.
● Yenilikçi strüktürel malzeme ve sistem önerisi yapılması.

7

Pavyonda kullanılacak malzeme firmanızın da
üretebileceği bir malzeme mi olmalı veya fark eder
mi?
(Portakal kabuğu veya çeşitli mantar türleri vs
kullanılabilir mi? )

● Malzemenin yenilikçi, alternatif kullanımlı; ileri dönüşümlü
(upcycle), geri dönüşümlü (recycle) , düşük karbon izine sahip
olması ve sıfır atık ilkelerini barındırması.
● İnşa öncesi ve sonrası süreçlerini kapsayan, yaşam döngüsü
boyunca insanları ve doğal sistemleri olumlu etkileyen
malzemelerin seçilmesi.
● Ekolojik ve ekonomik yapıyı destekleyen, çevreye duyarlı
özellikleri içinde barındıran enerji verimli malzemelerin seçilmesi.
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8

ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması-2022''ye,
Peyzaj mimarlığı yüksek lisans öğrencisi olarak
katılmak istiyorum. Tasarım fakülteleri kapsamında
değerlendirilebilir mi?

9

2021 Aralık ayında mimarlık bölümünden mezun
oldum ancak halen yandal yaptığım için okulda,
ÖSYS'de ve e-devlette öğrencilik statüsü devam
etmektedir, bununla birlikte bütün lisans öğrencilik
haklarım devam etmektedir.
Bu durumda yarışmaya katılım sağlayıp
sağlayamayacağımla ilgili bilgi verebilir misiniz?

10

“Yeşil Sergi Pavyonu Tasarımı” yarışmasına 20212022 akademik yılı GÜZ dönemi mezunu
öğrencilerin de katılması mümkün mü?

11

Türkiye coğrafyasındaki 5 iklim bölgesinin her birine
özgü ayrı tasarımlar mı yapılmalıdır?

12

Türkiye coğrafyasının bir iklim bölgesi için 3 ayrı
tasarım yapılabilir mi?

13

Pavyona ziyaretçi araçlarının ulaşımı düşünülmeli
midir?

Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans öğrencisi olarak ÇEDBİK
Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması-2022'ye başvuruda bulunabilirsiniz.

Yarışma başvuru sürecinde sağlanan öğrenci belgesindeki bilgiler
teknik şartnamenin aşağıdaki maddesini karşılıyor ise yarışmaya
katılım sağlayabilirsiniz.
Türkiye ve Yurtdışındaki Üniversitelerin lisans ve yüksek lisans,
Mimarlık, Mühendislik, Tasarım ve Sanat Fakültelerinde okuyan
öğrenciler yarışmaya katılabilirler.

Yarışma başvuru sürecinde (5 Nisan 2022 - 13 Haziran 2022)
öğrenci olduğunuzu belirten resmi belgenizi ibraz ettiğiniz takdirde,
yarışmaya katılım gösterebilirsiniz.
Yarışmacıların başvuru sırasında lisans veya lisansüstü eğitimine
devam ediyor olmaları gerekmektedir. (Lisans öğrenci belgesinin
veya yüksek lisans öğrenci belgesinin başvuru sırasında ibraz
edilmesi gerekmektedir.)

Hayır. Farklı bölgelerin iklim koşulları için ana tasarıma bağlı kalarak
sürdürülebilir stratejiler ve çözüm odaklı öneriler geliştirilmesi
beklenmektedir.

Hayır. Farklı bölgelerin iklim koşulları için ana tasarıma bağlı kalarak
sürdürülebilir stratejiler ve çözüm odaklı öneriler geliştirilmesi
beklenmektedir. Tasarımın nasıl olacağı öğrencilere bırakılmıştır.
Adaptasyonlar ana tasarıma bağlı olarak gerçekleştirilebilir.

Yaya ulaşımı için kurgulandığı varsayılmalıdır.
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