Gante Mutfak “Evin Kalbi Mutfak” Fikir
Projesi Yarışması Soru-Cevaplar
Soru 1
Ben de bir iç mimarlık öğrencisi olarak bu sene yarışmaya katılmak istiyorum fakat
birkaç şey aklım takıldı.
-Rumuzumuzu kendimiz mi belirliyoruz yoksa siz her yarışmacıya birer rumuz veriyor
musunuz?
Şartnamede belirtilen şekilde siz oluşturabilirsiniz. Eğer sayı kombinasyonuna
uygun email adresi bulamıyorsanız 6 karakterli olmak koşuluyla harf de
ekleyebilirsiniz. Örn: Aa1Bb2
-Bir başvuru tarihi yok mu yani teslim tarihinde bütün evrakları teslim edince aynı
zamanda başvuruda mı yapmış oluyoruz?
Ayrıca bir başvuru tarihi yok. Teslim tarihine kadar istenen bütün evrakların
gönderilmesi gerekmektedir.

Soru 2
Yarışma için '' Mutfak ile ilişki içinde olacak yaşam alanının taban alanı net 80
metrekare; yüksekliği net 4 m olmalıdır. '' şeklinde belirtilmiş. Mutfak yüksekliği de
net 4 metre mi olmalı ? sadece yaşama alanı mı 4 metre ?
Mutfak ve yaşam alanının yüksekliği 4 m olmalı.

Soru 3
Merhabalar. Yarışma için belirttiğiniz max 80 metrekarelik yaşam alanı sadece
oturma alanlarını mı içeriyor yoksa yatak odası wc banyo vs dahil mi 80
metrekareye?
Yaşam alanı olarak tabir edilen yer oturma ve çalışma alanları gibi günlük
yaşamın geçtiği yerleri tanımlıyor. Buna yatak odası, wc, banyo dahil değil, bu
alanların tasarlanması beklenmiyor. Krokide mahal ismi olarak belirlemeniz
yeterli.

Soru 4
Evin kalbi mutfak yarışmasının içeriği hakkında aklıma takılan bir nokta için
yazıyorum. Yarışmada konu edilecek alanın mevcut konut veya işyeri olarak
kullanılan, kullanıcıları belli bir alan mı olması gerekiyor yoksa ; kentte ve ya kırsalda
bir alan belirlenip ,kullanıcı senaryosu oluşturulup, verilen teknik kriterlere göre
tasarlayabilir miyiz ?
Yazacağınız bir senaryo dahilinde, kullanıcıları da sizin tarafınızdan
tanımlanmış hayali bir mekan tasarlayabilirsiniz. Mevcut bir konut ya da
işyerini baz almanız gerekmemektedir.

Soru 5
Biz yarışmaya 3 kişilik ekip olarak katılmayı düşünüyoruz. Yarışma açıklamalarını
okuduk ve aklımıza takılan bir kaç kısım oldu.
1) Mutfak tasarımını ilişkilendireceğimiz yaşam alanını ne kadar detaylı
tasarlamalıyız ?
Yaşam alanı ile mutfağın ilişkisini tanımlamanız yeterlidir. Eğer mutfağın
yemek fonksiyonu bu alana taştıysa bu iki fonksiyon arasındaki ilişkiyi
göstermeniz gerekmektedir.
2) Mekan krokisinden beklentileriniz nedir?
Şartnamede yazdığı şekilde evin/işyerinin girişi, ışık alan noktalar, yaşam
alanıyla olan ilişkisi, diğer mahaller 1/100 ölçekteki krokiye işlenmesi yeterlidir.
Mutfak, yaşam/çalışma alanı, açık alan dışındaki mekanlara dair çözüm, tefriş
beklenmemektedir.
3) Projemizi anlatacak videoya yazı ekleyebilir miyiz?
Kimliğinizi açık etmeyecek şekilde, projenizi anlatan yazılar ekleyebilirsiniz.
4) Proje rumuzunu teslimden önce size ayrıyeten bildirmemiz gerekiyor mu?
Önceden belirtmenize gerek bulunmuyor.

Soru 6
Merhaba birkaç sorumuz olacaktı
1. 80m2 lik alana balkon, avlu gibi açık alanlar dahil mi?
Dahil değildir.
2.Tefriş mutfak dışındaki diğer mekanlara da yapılacak mı
Mutfağın tefrişi ile birlikte, yaşam alanı-balkon-teras ilişkilerini algılamak için o
bölümlerin de tefrişinin yapılması tasarımın anlaşılması için gereklidir. Diğer
mahallerin tefrişinin yapılması gerekli değildir.
3. Kesit sadece mutfaktan mı alınacak yoksa tüm yapıyı kapsayacak mı?
Her yönden ilişki içerisindeki mekanları kısmen dahil edecek şekilde,
mutfaktan alınacak. Mutfağı detaylı şekilde göstermeniz yeterlidir.
4.Senaryo docx+pafta olmak üzere iki kere mi yazilacak
Evet her ikisinde de ayrıca yazılmasını tercih ediyoruz. Döküman olarak
istenmesinin sebebi, sosyal medyada ve yayınlarda kullanılmak istenirse
kolaylık sağlaması.

Soru 7
Şartname de geçen bir maddede; “Yaşam alanıyla ilişkilendirilecek mutfak, toplamda
80 metrekare olan alanın maks. %20’sine (Maks. 16 metrekare) sahip olmalıdır
(biçimi katılımcının insiyatifine kalmış)” denilirken burada yaşam alanıyla
ilişkilendirilecek %20 lik kısım mutfak fonksiyonunun dışında fakat mutfak mahalinin
veya alanının içinde tanımlamamız mı gerekiyor? Ayrıca farklı bir fonksiyon ise bu
yemek alanı veya bar tezgah gibi fonksiyonlar, alanlar değil de illaki başka odalarda
veya dış ortamdan alınan bir fonksiyon veya alanın mı evrilmesi ve mutfak alanının
içinde kullanılmasından mı söz ediyoruz?
Temel fonksiyonların mutfakta olmasını bekliyoruz. Yemek alanı yaşam alanına
taşabilir, dış mekanda ekstra bir pişirme ya da yemek alanı tanımlayabilirsiniz.

Soru 8
Merhaba, yarışma hakkında birkaç sorum vardı.
1. Mutfak ile ilişki içinde olacak yaşam alanının taban alanı net 80 m2 olarak verildi.
Yaşam alanı dediğiniz mutfak dahil evin tamamı değil mi emin olmak istedim.
Yaşam alanı denilen yer, evin tamamı değil. Oturma, çalışma alanı gibi günlük
hayatın aktif olarak geçtiği yer olarak düşünebilirsiniz
2. Açık mutfak veya yarı açık mutfak yapacaksak eğer oturma alanı da 16 m2 ye
dahil olacak mı yoksa sadece mutfak alanı mı 16 m2 olacak?
Sadece mutfak taban alanı 16 metrekare olacak.
3. İstenilen mekan krokisi evin tamamının krokisi mi olacak yoksa mutfak krokisi mi?
Şartnamede belirtilen şekilde mekan krokisi (1/100 ölçek); mutfak planı (1/20
ölçek) bekliyoruz.
4. Pafta sayısında sınırlama var mı?
Şartnamede belirtildiği üzere 3 adet A0 pafta.

Soru 9
Yarışmaya video göndermek zorunlu mudur.
Zorunludur.
Sadece mutfak modellemesi yapılması yeterli midir. yoksa diğer mekanların da 80
m2 içinde modellemesi mi yapılmalıdır.
Mutfağı modellemeniz yeterlidir.

Soru 10
Biz iki kişi olarak yarışmaya katılmak istiyoruz ve yarışma hakkında birkaç sorumuz
olacak.
1) Tasarım max. 10 görselle anlatılacak derken diğer mekanlarla olan ilişkisini
anlatırken alınan görsel sayıları buna dahil mi?
Ayrıca görsel belgeleri;plan, kesit, kroki,detaylar ve 3 boyutlu görseller toplamda mı
10 adet ? Burası çok net anlaşılmıyor.
Kroki, plan, kesit ve detaylar hariç toplam maks. 10 adet olmalı.
2) Herhangi bir pafta sayı sınırı veya dosya büyüklüğü ( mb) ile ilgili sınır var mı?
Şartnamede belirtildiği üzere 3 adet A0 pafta.
3) Projenin adı yapılan senaryo üzerinden mi çıkarılacak (örneğin: x kişisinin evi)
yada yapılan tasarıma uygun bir isim mi oluşturulacak ?
Projenin ismi senaryoya bağlı olmak zorunda değil, bağımsız da
düşünebilirsiniz.
4) İstenilen videoda modelin animasyonu mu olacak? (ses yok ise yazı ile
desteklenebilir mi?) Tam olarak istenilen video nedir?
Kimliğinizi açık etmeyecek şekilde, projenizi anlatan yazılar ekleyebilirsiniz.
Videoda kimliği açık eden görüntü olmamalı derken kurgunun yada mekanın
kimliğimi yoksa benim kişisel kimliğim mi?
Sizin kişisel kimliğinizi açık etmemesi gerekiyor.
5) Proje sunum dosyasında rumuz ile dosyalar adlandırılacak;
(Örn. 201345_pafta01.jpg, 201345_plan.jpg, 201345_rapor.docx,
201345_senaryo.docx)
Paftaya yazılan rumuz ayrıca neden plan önüne yazılıyor ?
plan zaten paftanın içinde yer almayacak mı? Hatta senaryo paftada olmayacak mı?
şöyle desek daha mı doğru olur ;
201345_plan paftası ?
201345-görsel paftası ?

Paftalarınızı bir kompozisyon içerisinde hazırlamanız isteniyor. Kompozisyonu
dilediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz. Örn. Bir paftada sadece planlarınızı, diğer
bir paftada sadece perspektiflerinizi koyabilirsiniz. Paftalara şartnamede
belirtilen şekilde isim vermeniz gerekiyor. Böylelikle size ait olan yazılı ve
görsel dökümanları eşleştirebilelim. Ayrıca göndereceğiniz çizimler de yayın
ve sosyal medyada kullanılmak üzere istenmektedir.

Soru 11
Mutfak tasarım yarışmasına katılma koşullarında iç mimarlık ya da mimarlık bölümü
öğrencisi ya da mezunu olma şartı aranmakta.
Üç kişilik bir grupta sadece ekip liderimizin iç mimar olması yeterli olur mu? Diğer iki
ekip üyesi endüstriyel tasarım öğrencisi ve mezunudur.
Ekip liderinizin iç mimar olması yeterli olur. Ekip lideri mimar veya iç mimar
olmak üzere farklı mesleki birliktelikler desteklenmektedir.
Bunun dışında belirli bir mutfak yerleşim alanınızın olup olmadığını da öğrenmek
isteriz.
Belirli bir mutfak alanı yok. Bu alanı sizin kurgulamanız bekleniyor. Hayali
olabileceği gibi yaşadığınız ya da çalıştığınız mekanın mutfağını şartnamede
belirtilen koşullara göre yeniden düzenleyebilirsiniz.

Soru 12
Yarışmanın amacının şartlarını, İç mekan tasarım bölümünde okuyan ben ve
arkadaşlarımı da kapsadığını düşünüyorum. Elbette tabii buna yine sizler karar
vereceksiniz ancak ön lisansa da bir şans verilmesi gerektiği düşüncesindeyim.
Saygılarımla.
Şartnamede yazdığı şekilde “Yarışmaya Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin
“mimarlık” ve “iç mimarlık” bölümlerinde okuyan öğrenciler ve mezunları
katılabilir.”

Soru 13
Merhaba , paftadaki çizimlerin hepsi dijital olmak zorunda mı? manuel/dijital karışık
teknik kullanabilir miyiz?
Kullanabilirsiniz.

Soru 14
Yarışma ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Video çekimi bilgisayar ortamında 3d
programlarında mi yapılacak yoksa gerçek hayattan ara görüntülerle mi? Biraz
açıklayabilirseniz çok memnun olurum.
Bilgisayar programıyla yapabilirsiniz. Kimliğinizi açık edecek, gerçek hayattan
görüntüler kullanmamanız gerekiyor.

Soru 15
Gante Mutfak “Evin Kalbi Mutfak” Fikir Projesi Yarışması ile ilgili şartnamede verilmiş
olan,
- Yaşam alanıyla ilişkilendirilecek mutfak, toplamda 80 metrekare olan alanın maks.
%20’sine (Maks. 16 metrekare) sahip olmalıdır (biçimi katılımcının insiyatifine
kalmış)
- Yaşam alanının dış mekanlar ile olan ilişkisi (balkon, teras, avlu, bahçe) varsa
belirtilmeli, dış mekan ve iç mekan arasındaki arayüze tasarıma zenginlik katacak
işlevler atanmalıdır.
maddelerle ilgili sorularım aşağıdadır, dönüşünüzü bekliyorum.
1)Bu iki maddeyle ilgili yaşam alanı 80 m2 olarak verilmiş duruma dış mekanlar
(balkon, teras, avlu, bahçe) dahil midir ?
Balkon, teras, avlu, bahçe dahil değildir.
2)Yaşam alanı olarak belirtilen m2 evin tamamı mıdır ?
80 metrekareye yaşam/çalışma alanı ile mutfak dahildir. Evin tamamı değildir,

mutfak, yaşam/çalışma alanı, açık alan dışındaki mekanlara dair çözüm, tefriş
beklenmemektedir.

Soru 16
Yarışmaya dair sorularım ektedir:
"Yarışmaya katılan öğrenciler, projeleri hakkında hocalarından danışmanlık alabilirler
mi?"
3 kişilik ekip içerisinde yer almak koşuluyla olabilirler.
"Yarışma sonunda, bütün katılımcılara projelerine yönelik bir değerlendirme yazısı
iletilecek midir?
Ödül grubundaki projelere detaylı değerlendirme yazısı yazılacaktır. Diğer
projelerin elenme nedenleri belirtilecektir.
"Gönderilmesi gereken video, dosya halinde mi yoksa Youtube gibi platformlara
yüklenip link olarak paylaşılabilir mi?"
Herhangi bir platforma yüklenmeden, dosya halinde gönderilmesi
gerekmektedir.
"Pafta üzerine projeyle alakalı QR KOD eklenebilir mi? (özellikle video paylaşımı için
ve ekstra VR tur yapılmak isteniyorsa)"
Ekleyebilirsiniz. Sadece, yapacağınız yönlendirmede kimliğinizi açık eden bir
ibare bulunmaması gerekmektedir.
"Yarışmaya katılanlara 'Katılımcı Belgesi' tarzında bir belge verilecek midir?"
Ödül grubuna kalan kişilere verilecektir.
"Dosya boyutu büyük olursa WeTransfer gibi paylaşım araçlarıyla gönderilmesinde
sıkıntı var mıdır?"
Dosya boyutu büyük olursa WeTransfer, Google Drive, Dropbox vb. gibi dosya
paylaşım araçlarıyla projelerinizi paylaşabilirsiniz. Email ile ilgili geçerli kimlik
sınırlamaları bu paylaşım araçları için de geçerlidir.

Soru 17
SORU 1 . Kat yüksekliği olarak verilen 4m nasıl uygulanacaktır? Örneğin kırma çatı
olarak düşünülen bir tasarımda çatının en alçak noktası mı en yüksek noktası mı 4m
olacaktır?
En yüksek noktasını 4 m olarak düşünebilirsiniz.
SORU 2 . Taban alanı net 80m2 olarak verilmiştir. Ara Kat uygulaması yapabiliyor
muyuz? yapabiliyor isek m2'ye nasıl dahil ediliyor?
Taban alanı 80 metrekare olarak verilmiştir. Net 4 m yükseklik içerisinde
kalmak koşuluyla asma kat yapabilirsiniz.

Soru 18
1- Balkon, teras vb. bina dışında kalan alanlar toplamda verilen 80 m2 alana dahil
mi?
Balkon, teras ve bahçe gibi alanlar 80 metrekareye dahil değildir.
2- Kesit sadece mutfaktan mı geçmeli yoksa kesit çizgisinin temas ettiği evin
bölgeleride kesite dahil olmalı mı?
Her yönden ilişki içerisindeki mekanları kısmen dahil edecek şekilde,
mutfaktan alınacak. Mutfağı, yaşam/çalışma alanı, açık alanı detaylı şekilde
göstermeniz yeterlidir.
3- Kulp kullanımı zorunlu mu?
Herhangi bir zorunluluk yoktur.
4- Videoda ağır çekim tekniği kullanmak 1 dakikanın içerisine dahil midir?
Hepsi dahil toplam 1 dakika olmalıdır.
5- Teslimde istenen 3 adet A0 pafta ayrı ayrı mı hazırlanmalı yoksa birleştirilmeli mi?
Ayrı ayrı hazırlamanız gerekiyor.
6- Kendi sitenizde bulunmayan ancak Arkitera'nın sayfasında "Yarışmacılar yukarıda
belirtilen belgelerin tümünü en geç 04.12.2020 saat: 23:59’a kadar, rumuzları ile
başlayan bir email adresi oluşturarak (Örn.201345@gmail.com),

gante@arkitera.com adresine göndermek zorundadır. Tasarımlara ait evrakların
belirtilen tarih ve saate kadar yarışma sekretaryasına ulaşmaması ya da
gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir." böyle bir yazı
bulunmaktadır. 6 rakamdan oluşan rumuz maili oluşturamıyoruz. Bu konuda sizden
alternatif bir çözüm bekliyoruz.
Eğer sayı kombinasyonuna uygun email adresi bulamıyorsanız 6 karakterli
olmak koşuluyla harf de ekleyebilirsiniz. Örn: Aa1Bb2

Soru 19
Yarışma ile ilgili sormak istediğim sorular var.
1- Tavan yüksekliği olan 4 metreyi alçıpan veya benzeri sistemler ile daha alçak
yapma imkanımız var mıdır?
Tasarımınızda gerekli ise 3 metreye kadar kısmi alçaltma yapabilirsiniz.
2- Video yapımı zorunlu mudur?
Zorunludur.
3- Tüm çözümlerin detay çizimlerini yapmak zorunda mıyız?
Tüm çözümlerden almanız gerekmiyor. Önemli gördüğünüz 1-2 noktadan
almanız yeterlidir.

Soru 20
Merhaba yarışmanıza katılmak için gerekli prosedürleri okuyorduk.Yükseklik net 4
metre olarak belirtilmiş.Bunda bir şart var mı?Yoksa daha aza indirgeyebilir miyiz?
Yükseklik net 4 m olarak düşünülmelidir. Tasarımınızda gerekli ise 3 metreye
kadar kısmi alçaltma yapabilirsiniz.

Soru 21
Proje koşullarında belirttiğiniz 80 metrekare taban alanının üstüne asma kat çıkılabilir
mi? Eğer çıkılabilirse bu alanın metrekaresi 80 metrekareden bağımsız mı
düşünülmelidir?
Taban alanı 80 metrekare olarak verilmiştir. Net 4 m yükseklik içerisinde
kalmak koşuluyla asma kat yapabilirsiniz.

Soru 22
Yarışmada istenilenler kısmında mutfağın, senaryoda öne çıkan ve nasıl
kullanıldığını anlatan 1 dakikalık video istenmiş. Ve bu videoda kimliği açık eden
görüntü ve ses olmamalı denmiş. Bununla ilgili daha detaylı bir açıklama alabilir
miyim? Projeyi çekerek anlatmamız yeterli olur mu?
Videonuzun üzerine kendi sesinizi, görüntünüzü, kişisel eşyalarınızı
eklememeniz gerekiyor. Yazı ekleyebilirsiniz.

Soru 23
1- Video çekimi için yapılacak görseller ve çizim üzerinden video da yer alması
yeterli midir?
Tasarım için hazırladığınız görseller ve çizimlerin videoda yer alması yeterlidir.
2- Mutfak alanı olarak 16 m2 kullanılması toplam yüzey alanı anlamına mı
gelmektedir?
Taban alanı net 16 metrekare olmalıdır.

Soru 24
1- Türkiye ve KKTC dışında ki üniversiteden mezunum ama mimarlar odasına kayıtlı
bir mimarım yarışmaya katılabilirmiyim?
Mesleki örgütlere kayıtlı olmanız gerekmemektedir.

2- 80 m²lik alanın içerisine çekme kat,balkon,teras vb. alanlar dahil mi?
Bahçe, balkon, teras gibi alanlar dahil değildir.
3- 4 m. yükseklik sadece mutfak bölümü için mi,yaşam alanı için de geçerli mi?
Her ikisi için de geçerlidir.

Soru 25
1İstenilen 1/100 ölçekli krokide ne derecede bir detaylandırma (vaziyet kararları,
tefrişler, kapı ve pencereler vb.) beklenmektedir?
Şartnamede belirtildiği şekilde detaylandırabilirsiniz.
Şartnamede yazdığı şekilde evin/işyerinin girişi, ışık alan noktalar, yaşam
alanıyla olan ilişkisi, diğer mahaller 1/100 ölçekteki krokiye işlenmesi yeterlidir.
Diğer mekanlara dair çözüm, tefriş beklenmemektedir.
Mutfağın tefrişi ile birlikte, yaşam alanı-balkon-teras ilişkilerini algılamak için o
bölümlerin de tefrişinin yapılması tasarımın anlaşılması için gereklidir.
22- Yaşam alanı olarak bahsedilen 80 m2’lik alan içerisinde tuvalet vb. mekanlar
da çözülebilir mi? Yatak odaları vd. leri bu m2’ye dahil midir?
80 metrekareye yaşam/çalışma alanı ile mutfak dahildir. Tuvalet, yatak odası
gibi alanlara dair bir çözümlenme beklenmiyor.

Soru 26
Mutfak ile ilişki içince olacak yaşam alanına evin, işyerinin tüm mahallerinin
metrekaresini dahil etmeli miyiz? Ben mutfak , salon ve balkon olarak düşünüp bu
kısımları toplam net 80m2 olarak işleyeceğim.
Bahçe, balkon, teras gibi alanlar dahil değildir.
Evin kalan mahallerini, girişini krokiye eklediğimizde mi 80m2 geçmeyecek şekilde
olmalı?
80 metrekareye sadece yaşam/çalışma alanı ve mutfak dahildir. Krokiye diğer
mekanların yerlerini mahal ismi olarak işlemeniz yeterlidir.

Soru 27
Yarışmanıza katılmak istiyorum. Konut alanında değerlendireceğim mutfak projemde
net 80 m2 24 saat geçirilen bir yaşama alanı kurgusu planlamaktayım. Yalnız mutfak
ile ilişkili 80 m2 net alanım var yoksa evde yaşayanlara ait toplam alan mı 80 m2 ?
Yalnızca mutfak ve yaşama alanı 80 m2 ise diğer alanlara istediğimiz kadar mahal
ya da metrekare ayırıp projemizde detaylandırmamız gerekiyor mu?
80 metrekareye yaşam/çalışma alanı ile mutfak dahildir. Tuvalet, yatak odası
gibi alanlara dair bir çözümlenme, tefriş beklenmiyor. Krokiye diğer mekanların
yerlerini mahal ismi olarak işlemeniz yeterlidir.
Mutfağın tefrişi ile birlikte, yaşam alanı-balkon-teras ilişkilerini algılamak için o
bölümlerin de tefrişinin yapılması tasarımın anlaşılması için gereklidir.

Soru 28
1) Yarışma mekanını kendimiz hayali olarak mı tasarlayacağız (tasarlayabilir miyiz) ?
Ya da kendi yaşam sürdüğümüz evi mi kullanacağız ve bu mutfağa öneriler
getireceğiz ?
Hayali bir mekan tasarlayabileceğiniz gibi kendi yaşam alanı ve mutfağınızı
şartnamede belirtilen koşullara uymak koşuluyla yeniden düzenleyebilirsiniz.
2) '24 saat boyunca nasıl kullanıldığını anlatan maks. 1 dakikalık video' bunu kendi
oluşturduğumuz mekanın 3d görüntüleriyle mi animasyon haline getireceğiz ? Yoksa
kendi yaşam alanımızı kullanmak durumundayız ve tasarımımız öncesi halini mi
videolaştırmamız bekleniyor?
Tasarladığınız mekanın kendi 2 ve 3 boyutlu görüntülerini animasyon haline
getirebilirsiniz. Kendi yaşam alanlarınızı kullanmamanız gerekmektedir.

Soru 29
1- Açık mutfak yapılması durumunda m2 hesaplanması hangi şartlara göre
yapılmalıdır?
Mutfağın temel işlev alanlarının başlangıç ve bitişini sınır olarak
düşünebilirsiniz.
2- Balkonlar/teraslar 80m2 içinde düşünülmeli mi?

Bahçe, balkon, teras gibi alanlar dahil değildir.
3- Yemek masası/odası mutfak için ayrılan m2 içerisinde mi düşünülmeli?
Yemek odası/masası yaşam/çalışma alanına sızabilir, ayrı düşünebilirsiniz.
4- Rumuz kodlarını yarışmacılar kendileri mi oluşturacaklar?
Şartnamede belirtilen şekilde oluşturabilirsiniz. Eğer sayı kombinasyonuna
uygun email adresi bulamıyorsanız 6 karakterli olmak koşuluyla harf de
ekleyebilirsiniz. Örn: Aa1Bb2
5- Teslimden önce herhangi bir başvuru yapılması gerekli mi? Yoksa teslim aynı
zamanda başvuru olarak kabul ediliyor mu?
Teslim ve başvuru aynı zamanda olabilir.

Soru 30
1. Bahçe,teras, balkon vb. alanlar metrekareye dahil mi?
Bahçe, teras, balkon gibi alanlar dahil değildir.
2. Açık alanlar(peyzaj) metrekareye dahil mi?
Bahçe, teras, balkon gibi alanlar dahil değildir.
3. Yarışmacılardan beklenen acaba bir ev düzeni mi?(tuvalet,yatak odası vb.
mekanlar olmalı mı?)
Tuvalet, yatak odası gibi alanlara dair bir çözümlenme beklenmiyor.

Soru 31
Tasarlanacak mutfağın kullanım alanı maksimum 80 m2 olarak tasarlamamızı evin
diğer kullanım alanlarını tasarlamamızı beklememekte misiniz ?
Mutfak dışındaki diğer alanların tasarlanması beklenmiyor.
Bir de tasarladığımız mutfak yani ev gerçekte olan bir konuma sahip olmak zorunda
mı hayali bir ütopya, konumda bulunabilir mi ?
Hayali, ütopik bir konumda olabilir. Herhangi bir alan verilmemektedir.

Soru 32
Tavan yüksekliği net 4 mt olmadır diye bir kural var. Tavana direkt olarak eğimli çatı
yapmak bu şartla mümkün değil midir? Bu kuralı tavanın en yüksek noktası 4mt
olmalıdır olarak yorumlayabilir miyiz?
En yüksek noktasını 4 m olarak düşünebilirsiniz.
80m2 net alana teras balkon gibi mekanlar dahil midir?
Bahçe, teras, balkon gibi alanlar dahil değildir.

Soru 33
Yarışmada belirtilmiş olan "taban alanı net 80 metrekare" tanımına balkon gibi
çıkmalar dahil midir?
Bahçe, teras, balkon gibi alanlar dahil değildir.
Tasarımı anlatacak 10 tane görsele yalnızca 3D görselleştirmeler mi yoksa plan,kesit
gibi teknik çizimler de dahil midir?
Kroki, plan, kesit, ve detaylar hariç toplam 10 adet olmalı.
Özgeçmiş CV niteliğinde mi olmalıdır?
CV niteliğinde olabilir.

Soru 34
Merhaba yarışma hakkında soru sormak istiyoruz.Tasarımımız için gerçek bir parsel
seçmemiz gerekiyor mu ve eğer seçmiyeceksek çevre koşullarını yani kuzey yönünü
vs. kendimiz mi belirleyeceğiz?Diğer sorum ise paftalarımıza vereceğimiz rumuzu
nasıl belirleyebiliriz? Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ediyoruz.
Gerçek bir parsel olabileceği gibi hayali bir alanda düşünebilirsiniz. Eğer hayali
bir arsa kurgunuz olacaksa çevre koşullarını da en doğru yön hangisi olması
gerekiyorsa onu baz alarak gerekli yönlendirmeleri yapabilirsiniz.
Şartnamede belirtilen şekilde oluşturabilirsiniz. Eğer sayı kombinasyonuna
uygun email adresi bulamıyorsanız 6 karakterli olmak koşuluyla harf de
ekleyebilirsiniz. Örn: Aa1Bb2

Soru 35
Sorularımız şu şekilde;
1. Net 80m2'lik alana veranda, mekanla ilişkilendirilen bahçe, merdiven boşluğu,
balkon dahil mi? Biraz daha detaylı bilgi verebilir misiniz?
Bahçe, balkon, teras gibi alanlar dahil değildir.
2. Video animasyon mu? Yoksa 24 saati anlatan görsellerden oluşmuş bi video da
yapabilir miyiz?
1 dakikayı aşmamak kaydıyla yapabilirsiniz.
3. Konsepte katkısı bulunan, özellikleriyle projeyi destekleyen cihaz, eviye, armatür
vb. ürünleri marka ve model olarak belirtebilir miyiz? Bu ürünleri kullandığımızda telif
hakları konusunda size ve yarışmacılara sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl
sunabiliriz?
Marka ve model belirtmeniz gerekmiyor.
4. Kullanacağımız detay renderları 10 renderın içine dahil edilir mi?
İçindedir.

