
“Gömeç Belediyesi Aşevi” Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması 

Sorular ve Yanıtlar 

 
 
Yarışmacılarla alana dair herhangi bir çizim dosyası paylaşılacak mı? 

Yarışmaya başvuran tüm katılımcılara alanla ilgili çizim paylaşılacaktır. 

 

Arazi fotoğrafları hangi açılardan çekilmiştir?  

Arazi fotoğrafları 106 numaralı alanın (106 Ada 2 Parsel) güneybatı yönünden çekilmiştir.   

 

Arsa ile yapı arasında olması planlanan yolun sınırı ve genişliği nedir?  

Paylaşılan haritada yazılı olan arsa ölçülerine göre park ile yol arasındaki mesafe belirlenebilir.  

 

Arazinin arkasındaki park, içerisindeki belediyeye ait bina ve arsa ile yapı arasında olması planlanan 

yol tasarıma dahil edilebilir mi?  

Hayır, dahil edilemez. 

 

Yarışma alanına merkezden araç ulaşımı için belirlenen bir yol var mıdır? Arazinin çevresindeki 3 

yoldan hangisi tercih edilecektir? 

Arazinin 3 tarafında yapılması planlanan yola göre aşevine ulaşım tercihi yarışmacılara 

bırakılmıştır.  

 

Tasarım alanı kaç metrekaredir? Açık alanlar tasarım alanına dahil midir? 

Tasarım alanı, kapalı alanda 130 m2-150 m2 olacaktır. Açık alan tasarımı yarışmacıların 

önerisine açıktır. 

 

Otopark alanı tasarım için izin verilen 130 m2ye dahil midir? Aşevi kaç adet araçla köylere hizmet 

verecektir? 

Otopark alanı, tasarım önerisi doğrultusunda geliştirilebilir.  

 

Şartnamede geçmekte olan "…tek katta çözülmek üzere..." ifadesi, ara kotlar oluşturulmasına izin 

verilmediği anlamı mı taşımaktadır? 

Şartnamede belirtilen koşullara uygun olarak ve engelli erişimi göz önüne alınmak kaydıyla 

zemin katta kademelenme yapılabilir. 

 

Asma kat uygulaması yapılması mümkün müdür? 

Asma kat olmayacaktır. 

 

Fonksiyonların mekanlara bölünmesi, modül olarak ayrılması mümkün müdür? 

Mekân kurgusuna dair öneriler katılımcılara bırakılmıştır. 



Aşevinden hangi öğünlerde yemek çıkacaktır?  

Aşevinde hangi öğünlerin hazırlanacağı ihtiyaçlara göre değişkenlik gösterecektir.  

 

Aşevinin salonu gündüz saatlerinde yemekhane olarak kullanılacak mıdır? Yapı içinde ve dışında 

yemek dağıtımı kaç kişiye yapılacaktır, aşevinde kaç personel çalışacaktır? 

Yaşam senaryoları doğrultusunda tasarım önerileri geliştirilebilir. 

 

Yönetim hangi birimlerden oluşmaktadır? 

Şartnamede belirtildiği üzere aşevinde bir adet yönetim ofisi bulunacaktır. 

 

Müzik provaları için, sahne, platform gibi ara kotlarda bulunan yüzeylere ihtiyaç duyulmakta mıdır? 

Müzik grubu için belirli bir prova düzeni var mıdır? 

Yarışmacılar farklı mekân kullanımlarını göz önüne almalıdır. 

 

E-devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesi geçerli midir? 

Evet, geçerlidir. 

 

Yarışmaya farklı üniversitelerden bireysel olarak katılabilir miyiz?  

Işık Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde kayıtlı en az bir lisans öğrencisinin ya da 2019-2020 

Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunu olmayan kişiler, yarışmaya bireysel olarak katılamazlar. 

 

Ekip üyeleri sayısı için bir alt ve üst sınır var mıdır?  

Ekip katılımcı sayısı sınırlandırılmamıştır. Fakat ekipte Işık Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 

kayıtlı en az bir lisans öğrencisinin ya da 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezununun 

yer alması gerekmektedir. Bu nitelikleri taşıyan bir üyenin ekip başı olması gerekmektedir. 

 

Yarışmaya ekip üyesi olarak mezun mimar katılabilir mi?  

Yarışmaya 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları katılabilir. 

 

Şartnamede yer alan tüm bilgilere ve eklere bu linkten ulaşabilirsiniz:  

http://isikun.edu.tr/web/1710-15863-1-

1/isik_universitesi/akademik/mimarlik_ve_tasarim_fakultesi__yarismalar/gomec_belediyesi_asevi_

mimari_fikir_projesi 
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