Sorular

Cevaplar

1

Yarışma başvuru formunda her katılımcının imzası istenmektedir . Biz yarışma
adayları olarak farklı şehirlerde bulunmaktayız .Bu yüzden imzalarımızın
fotoğraflarını çekip imza bölümüne eklesek olur mu ?

Farklı şehirlerde olmanız herhangi bir sorun oluşturmaz. İmza görselinizi dosyaya
ekleyebilirsiniz.

2

Yarışmacı grup olarak bir arkadaşımızla aynı okulda okumuyoruz bu bir
sorunmudur ?

Aynı takımda bulunan yarışmacıların aynı okulda okuma zorunluluğu bulunmamaktadır.

3

Yarışma ödüllerli gruptaki her bir kişiye mi yoksa grup olarak mı ve grup
olaraksa staj ve eğitim ödülleri gruptaki her bir öğrenci için midir?

Maddi ödüller gruplara verilecektir ve gruptaki kişiler ödülü kendi aralarında
paylaşacaktır. Diğer ödüller (eğitimler ve staj) ise gruptaki her yarışmacıya
sağlanacaktır.

4

Yarışmanın son başvurma tarihin araştırmamıza rağmen bulamadık son başvuru
tarihi nedir ?

Proje Teslim Tarihi aynı zamanda Son Başvuru Tarihidir.

5

Paylaştığınız yarışma kriterinde yüksek lisans öğrencileri farklı bölümden
olabilirler mi? rica etsem açıklık getirebilir misiniz?
Sormamdaki amaç Namık Kemal Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezunuyum,
Trakya Üniversitesi Fen bilimleri enstitüsü tezli yüksek lisansıma devam
etmekteyim.Katılım sağlayabilir miyim?

Lisans eğitiminizi aşağıdaki bölümlerden birinde tamamlamanız halinde yarışmaya
katılabilirsiniz. Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İç
Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Orman
Endüstri Mühendisliği veya Şehir Bölge Planlama

6

Şartnamedeki görseller mi yoksa gönderilen ölçekli proje alan dosyası (.dwg) mı
dikkate alınacak?

.DWG dosyasında gönderilen ölçekli proje alan dosyasında yer alan arazi dikkate
alınacaktır. Şartnamede ve Websitesindeki diğer tüm görseller temsili olarak
eklenmiştir.

7

Tasarlayacağımız köy projelerinde uygulanabilirlik açısından daha iyi yaklaşmak
adına maliyet analizi yapılması bekleniyor mu?

Herhang bir maliyet analizi yapılmasına gerek yoktur.

8

Çevre köyler varsa tasarım çevre köyler dikkate alınıp mı yapılmalı yoksa daha
özerk diğer köylerden ayrı bir noktada mı konumlanıyoruz?

Tasarımınız diğer köyleri dikkate alınarak yapılabilir. Yarışmacının tasarrufuna
bırakılmıştır. Bu durumda çevre köylere ait kullanılan/yararlanılan bilgiler belirtilmelidir.

9

Olası çevre köylere kendi tasarladığımız köyün ürettiği enerjiden satış yapıp gelir
sağlayabilir miyiz?

Yarışmacıların tasarrufuna kalmıştır.

10

Ben Mustafa Yılmaz. İstanbul Kültür Üniversitesi Girişimcilik bölümü 2. sınıf
öğrencisiyim. Sürdürülebilirlik alanında bir projemiz ile yarışmanıza katılmak
istiyoruz, yarışmanıza girişimcilik lisans bölümünden katılım gösterebilir miyiz?

Aşağıdaki bölümlerinden birinde Lisans veya Yüksek Lisans eğitimi alan ekip
arkadaşlarınız ile birlikte bir ekip olarak katılabilirsiniz. Ancak ekip başı olamazsınız.
Yarışmaya sadece Lisans eğitiminizi aşağıdaki bölümlerden birinde tamamlayanlar
katılabilir. Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyzaj
Mimarlığı, Çevre Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği
veya Şehir Bölge Planlama

11

E-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgelerini kabul ediyor musunuz?

Uygundur.

Öğrenci belgelerini başvuru dilekçesi ile mi göndereceğiz yoksa proje dosyası ile
mi göndereceğiz?

Tüm ekip üyeleri veya bireysel katılımcılar tarafından Başvuru Formu doldurulup,
imzalanacaktır. İmzalı belge taratıldıktan sonra yanına tüm yarışmacıların öğrenci
belgeleri de eklenerek .PDF formatında bir başvuru dosyası içerisinde sorumlu
raportöre e-posta aracılığı ile gönderilecektir.

12

Başvuru dilekçesini mail ile mi göndereceğiz yoksa dernek adresine kargo
aracılığıyla mı göndereceğiz?

13

Tam olarak nasıl olacak yani altlık yok ama tasarım nasıl yapılacak ve 3 pafta
şeklinde söylenmiş 3 pafta ne oluyor ?

Yarışmacılar, 80 x 45 cm boyutlarında yatay ve en az 150 dpi, en fazla 300 dpi
çözünürlükte hazırlanmış 3 paftayı, maksimum 50 MB büyüklüğünde birleştirilmiş
tek bir .PDF dosyası olarak son teslim tarihine kadar teslim etmelidir. Bu paftaların
ilk ikisinin çizim ve görselleştirme ağırlıklı olması, birinin ise tasarım ilkeleri,
değerlendirmeleri, sunulan fikirler ve elde edilen sonuçları kapsayan metin ve
görselleri içermesi beklenmektedir.

14

Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim ama bu pandemi döneminden ötürü bu
dönem okula ara vermiştim şu an da E-Devlette pasif öğrenci olarak
gözüküyorum, bu yarışmaya katılmam için bir sorun oluşturur mu ? Sonuçta
mezun olmadım öğrenciliğim devam ediyor.

Katılmanızda herhangi bir sorun yoktur.

15

Yarışmaya katılım şartları, şartnamede açıklandığı gibidir:
• Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’indeki Üniversitelerin Mimarlık, İnşaat
Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Çevre
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği veya Şehir Bölge
Planlama bölümlerinde öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans ve
lisansüstü öğrencileri katılabilirler.

Çedbik Sürdürülebilir Fikir Yarışmasında en azından bir öğretim üyesi
danışmanlık yardımı ekleme ve onu ekip danışmanı olarak başvuru dosyasına
ekleme şansını verebilir misiniz.Çünkü şartlar eşit değil yarışma hem lisans
hemde yüksek lisans öğrencilerine açık olduğundan yüksek lisans öğrencilerinin
hem katıldıkları yarışmalar hemde bilgi birikimi bazında çok daha fazla bilgi ve
tecrübeye sahiptirler, gruba bir danışman öğretim üyesi ekleyebilme şansını
• Yarışmacıların başvuru sırasında lisans veya lisansüstü eğitimine devam ediyor
verebilir misiniz?
olmaları gerekmektedir. (Lisans öğrenci belgesinin veya yüksek lisans öğrenci belgesinin
başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.)
Bu şartlar dahilinde mentor atanması şartnameye uygun değildir.

16

Çedbik Sürdürülebilir Fikir Yarışmasındaki yapacağımız bu alandaki proje
uygulamaya geçecek mi yoksa hayali olarak mı yapılacak maliyet kısmının da
düşünülmesi gerekiyor mu?

Yarışmanın değerlendirme kriterlerinden biri projenin uygulanabilir özellikte olup
olmadığıdır. Ancak projelere uygulamaya geçmeyecektir ve herhangi bir maliyet analizi
beklenmemektedir.

17

Çedbik Sürdürülebilir Fikir Yarışmasında salgın pandemi koşullarının
düşünülmesini istiyor musunuz yoksa normal yaşam durumuna göre mi
tasarımımızı yapalım?

Başvuru metninden proje dosyası ile başvuru dosyasının 23 Şubattan önce teslim
edilmesi gerektiğini anlıyorum.
18

Bu tarihten önce herhangi bir başvuru yapmamız gerekli midir?
Birde yarışmacılara sunulacak dokümanlar arasında "Ölçekli Proje Alan Haritası
(.PDF ve .DWG)" yer almaktadır. Ancak ben sitede göremedim. Bunun için bir
format bulunmaktadır?

Projeler normal koşullar dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Tüm ekip üyeleri veya bireysel katılımcılar tarafından Başvuru Formu doldurulup,
imzalanacaktır. İmzalı belge taratıldıktan sonra yanına tüm yarışmacıların öğrenci
belgeleri de eklenerek .PDF formatında bir başvuru dosyası içerisinde sorumlu
raportöre e-posta aracılığı ile gönderilecektir.
• Gönderilen .PDF formatındaki dosya incelendikten sonra ekip liderine veya bireysel
yarışmacıya bir kayıt onay e-postası gönderilecektir. Ayrıca, bu onay e-postası Ölçekli
Proje
Alan Haritasını da içerecektir.

19

Başvuru için imzalamamız gereken 5 sayfalık başvuru formunun ilk sayfasında '
........... ekibi olarak ..... kişi ile katıldık. ' ifadesi yer alıyor. İlk bölümde ekibin ismi
mi yoksa rumuzu mu yazılacaktır ?

Her ekip ve bireysel katılımcı kendine bir ekip ismi (sadece harf ve rakamlardan
oluşan 5 haneli bir rumuz) belirleyecektir. Başvuru formuna bu rumuz eklenecektir.

20

Nehir için ıslah çalışmasına gerek var mı ?

Yarışmacıların tasarrufuna kalmıştır.

21

Konut tipolojisinde sınır var mı ya da tek tip konut üretimi problem yaratır mı ?

Yarışmacıların tasarrufuna kalmıştır.

22

Hanelerin ve yapılacak binaların kat yüksekliği sınırı var mı ?

Yarışmacıların tasarrufuna kalmıştır.

23

Fabrika aktif olarak çalışmaya devam edecek mi, işlev dönüşümü yapabilir miyiz
?

Yarışmacıların tasarrufuna kalmıştır.

24

Nehirde balık ve farklı biyolojik canlılar olabilir mi ?

Yarışmacıların tasarrufuna kalmıştır.

25

Yerleşmede tek bir konut tipolojisi mi olması gerekir ya da farklılaşma olabilir mi?
Farklı aile gruplarına cevap vermesi gerekir mi?

Yarışmacıların tasarrufuna kalmıştır.

26

Yerleşmenin iklimini öğrenciler özgür olarak mı seçmeli?

Evet, Coğrafi ve İklimsel Bölge katılımcının tasarrufuna bırakılmıştır. Coğrafi ve iklimsel
verilerin tamamı paftalara eklenecektir.

27

Merhaba biz 2 kişilik ekip olarak katılmak istiyoruz ancak farklı şehirlerdeyiz. E
imzalı ekip üyelerini gösteren belgeyi e posta aracılığıyla göndersek kabul edilir
mi?

Farklı şehirlerde olmanız herhangi bir sorun oluşturmaz. İmza görselinizi dosyaya
ekleyebilirsiniz.

28

Proje yeri yarışmacı tarafından spesifik olarak belirlenecek mi (arazi yeri, uydu
görüntüsü, koordinatları, il, ilçe bilgileri vs) yoksa iklim ve fiziksel çevre
koşullarına bağlı olmak şartıyla bölge seçimi mi yapılacaktır (Karadeniz bölgesi,
iklim şartları gibi) ?

Fiziksel koşullara bağlı olmak şartıyla bölge seçimi yapılmalıdır.

29

Mevcut köprünün yerinde senaryoya bağlı değişiklik yapılabilir ve ikinci köprü
eklenebilir mi?

Karayolu, köprü ve iskeleye müdahale edilemez ancak terkedilmiş fabrika ve harabe eve
yeniden işlendirme amaçlı müdahale edilebilir.

30

3- Proje paftası (80cm*45cm) ile proje alanının (300m*400m) arasında 1/500 ve
1/1000 ölçeklerde oransal sorunlar yaşanmaktadır. Pafta düzeni açısından ara
ölçeklerin kullanımı veya ölçek çubuğu kullanımı uygun mudur?

1/750 ölçek uygulanmalıdır.

31

Grup IS4ME olarak projemizde doğal enerji kaynaklarından maximum verim
almayı hedefliyoruz. Bu kapsamda alanda yer alan nehri kullanmamızda bir
sakınca var mı?

Herhangi bir sakınca yoktur. Yarışmacıların tasarrufuna kalmıştır.

32

1-İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri yarışmaya katılabilir mi?

Belirtilen lisans programlarının hazırlık sınıfı öğrencileri hiçbir şekilde yaışmaya
katılamaz. Ancak belirtilen programların lisansüstü hazırlık sınıfı öğrencileri katılabilir.

33

2-Başvuru formu elektronik ortamdan doldurulabilir mi?

Başvuru formu elektronik ortamda doldurulabilir ve e-posta aracılığı ile gönderilecektir.

34

Nehirin yanındaki ormana ağaçlara zarar vermeden müdahale edebilir miyiz ?

Sürdürülebilir ilkeleri ışığında yarışmacının uygun gördüğü her müdahale yapılabilir.

35

Altyapı sistemi veya yapı inşa etmek için toprak altını kullanabilirmiyiz ?

Yarışmacıların tasarrufuna kalmıştır.

36

Toprak üstüne yapılacak yapılar için herhangi bir yükseklik sınırı var mı ?

Yarışmacıların tasarrufuna kalmıştır.

37

Köyde yaşayan insanlar için konutlarla birlikte işyerleri yaratılmalı mıdır yoksa
yalnızca şehir merkezinde çalışanlar için banliyo tarzında (sadece konaklamak
için) bir köy mü tasarlanılacak ?

Yarışmanın değerlendirme kriterlerinden biri de projelerin bulunduğu bölgenin
kalkınmasına destek sağlamak olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda sadece konaklama
amaçlı bir köy tasarlanmamalıdır.

38

Köprüye, nehire, iskeleye müdahale edilebilir mi (ortadan kaldırmadan sadece
geliştirmek amaçlı)?

Karayolu, köprü ve iskeleye hiçbir şekilde müdahale edilemez ancak terkedilmiş fabrika
ve harabe eve yeniden işlendirme amaçlı müdahale edilebilir.

39

Nehir derinliğini kaç metre almalıyız ?

En derin yeri kış aylarında 5 metre, yaz aylarında 2 metre olarak kabul edilebilir.

40

Her türlü son teknoloji malzemelerini kullanabilir miyiz?

Sürdürülebilir ilkeleri ışığında üretilmiş ve yine bu doğrultuda faydanılan her malzeme
kullanılabilir.

