METEORİK BOŞLUK “ESKİŞEHİR YERÇEKİM KUVVETİNİ
PROJESİ YARIŞMASI 2. AŞAMA SORU-CEVAPLARI

YARATIYOR”

FİKİR

JÜRİNİN 2. AŞAMADAKİ SORULAR HAKKINDA GENEL KAPSAMDA AÇIKLAMASI:
Meteorik boşluk '' Eskişehir Yerçekimi Kuvvetini Yaratıyor'' yarışması ülkenin kentsel hayatında
şiddetli dönüşümlerin yaşandığı tarihsel bir aralığa denk gelmiş BİR FİKİR YARIŞMASIDIR.
Jüri, bu yarışma vesilesiyle, yarışmacıların kentli yaşantımıza, ortak geleceğimize, süregiden hayatın
ne türde yeni mekansal karşılıklar edinebileceğine dair sorumluluk yükleneceği beklentisi
içindedir.Belirtilmelidir ki yarışma için belirlenen maddi sınırlar ve kısıtlamalar yarışmayı mümkün
kılabilmek için yapılmış zorunlu tanımlamalardır. Yaşam şüphesiz bu sınırlamalar içine hapsedilemez.
Dolayısıyla, taşınmış stadyumun bıraktığı boşluğun pratik olarak nasıl doldurulacağı tasarım
kapsamında bir kaygının tek gerekçesi olamaz. Stadyumun taşınmasının tarihsel, sosyo-politik,kültürel
ve kentsel sonuçları olacaktır ve bu sonuçların her bir yarışma önerisinin inisiyatifi çerçevesinde
tartışmaya açılacağı varsayılacaktır. Her yarışmacı ya da ekip kendi tasarımını üzerine yaslandırdığı bu
tarihsel sosyo-politik, kültürel ve kentsel tartışmayı ayrıntılandırıp inşa ederek yarışma ortamına
taşımakla yükümlüdür. Bu yarışma tasarımcıların kent yaşantısı üzerine ifade alanlarını genişletip
derinleştirme adına teşvik edici mahiyette bir yarışmadır. Bir başka deyişle yarışmaya ilişkin birçok
soru ve problematik, yarışma kapsamında ''arazide'' aşılacaktır. Herhangi bir eksende geliştirilmiş
olan düşünceler bir tavra bağlı kalma kararlılığı gösteriyor ise jüri bu tutumu açık uçlu bir
değerlendirmeye tabi tutmakla yükümlüdür.
Alandaki tescilli yapıların korunması ya da diğer kısıtlamalar gibi hususlar bürokratik bir gerekliliğin
yerine getirilmesi olarak değil, her yarışmacının öznel yaklaşımlarının gerçekleşme alanı olarak
görülmelidir.Jüri bu tür yaklaşımları hassasiyetle gözetecektir.

1. Tasarımda 2 ve 3 ile numaralandırılmış alanları yok mu sayacağız yoksa birlikte mi
değerlendireceğiz?
-Bakınız 1.aşama sorularına verilen cevap 22,33 ve yukarıdaki genel açıklamalar.
2.
Katılım şartnamesi için size teslim etmemiz gereken banka dekontunu e-mail yoluyla
gönderebilir miyiz?
-Evet gönderebilirsiniz.
3. Grup olarak katılım gösterecek olan A kategorisi katılımcıları için ödenecek tutar olan 50 TL,
kişi başı fiyat mı yoksa grup fiyatı mı?
Grup katılımlarında bir grup üyesinin şartname alarak raportörlüğe kayıt yaptırması yeterlidir.
4. Rumuzumuzu kendimiz mi belirliyoruz yoksa kurul mu bize tayin ediyor? Kendi rumuzumuzu
kendimiz belirlememiz durumunda, rumuzların çakışması nasıl önlenecek?
- Evet. 5 rakamdan oluşan rumuz katılımcı tarafından belirlenecektir.

5. Paftaların sağ alt köşesinde yer alacak olan asılma şeması için herhangi bir boyut kriteri
bulunuyor mu?
- Herhangi bir boyut kriteri bulunmamaktadır.
6. Alanda yer alan binaların mevcut fonksiyonları ve mülkiyet durumları göz önünde
bulundurulacak mı?
-Mevcut fonksiyonları koruma mecburiyeti yoktur.Tüm alanın kamu mülkiyetinde olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır.
7. Tescilli binalar dışındaki binalar kaldırılabilir mi?
-Yarışmacıya bırakılmıştır.
8. Alandaki trafik sirkülasyonuna müdahale etmemiz mümkün mü?
-Bakınız 1.aşama sorularına verilen cevap 1.
9. Autocad dosyasında 1 numaralı alandaki meydan için (Türk Dünyası Meydani) yazılmış.
Şartnamede ve açıklamalarda bu konuyla ilgili herhangi bir şey yazmıyor. Yani bu meydani
Türk Dünyası Meydani konseptinde mi tasarlayacağız, yoksa onla alakasız olarak kendi
belirleyeceğimiz bir konseptte tasarım yapabilir miyiz?
-Bu bir fikir projesi yarışmasıdır ve belediye tarafından verili imar planı hükümleri ( Türk Dünyası
Meydanı tanımlaması vb.) yarışma açısından bağlayıcı kabul edilmeyecektir.
10. Alandaki tescilli yapılar imar planı dosyasında içleri kırmızı ve yeşil solid olarak gösterilen
yapılar mı? Solid olmayıp sadece dış hatları çizilmiş olanlar da tescilli yapılar mıdır? Alanı
tasarlarken tescilli yapıların tümünü koruyacak mıyız?
-İmar planı dosyasında yeşil taranmış olanlar tescilli yapılardır.Bunlara ek olarak Hava Hastanesi ana
yapısı da yarışma ilanından sonra tescillenmiştir.
Güncel imar planını buradan indirebilirsiniz...
Tescilli yapılarla ilgili : -Bakınız 1.aşama sorularına verilen cevap 27 ve yukarıdaki genel açıklamalar.
11. Yarışmaya ofisimiz katılım göstermek istemektedir. Yarışma şartnamesi ve sunulan belgeler
incelenmiş fakat alanda bulunan ve korunması gerekli olan ağaçların tam yerleri ile ilgili bir
veriye ulaşılamamıştır. Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. (soru olarak sorulmamış)

-Bakınız 1.aşama sorularına verilen cevap 35
12. Tescilli ağaçların durumu tam belli değil. Belirlendiği bir paftanın dosya olarak eklenmesi
gerekli.

-Bakınız 1.aşama sorularına verilen cevap 35.
13. Alandaki tescilli binaların dışındaki kamu alanları yıkılabilir mi? Yıkıldıktan sonra bina
içindeki fonksiyonları alanda sürdürmek zorunluluğu var mı?
-Bu konuda herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.Yarışmacıya bırakılmıştır.
14. Hastanenin son tescil durumu nedir? Belli değilse alandan çıkarabilir miyiz?
-Bakınız 2.aşama soru cevap 10.

15. Tescilli binaların işlevi hala devam ediyor mu? Projeye yönelik değişime uygulama
olanağımız nedir?
-Hava hastanesi ve motor meslek lisesi alanındaki tescilli yapılar korunacaktır.İşlevler açısından
herhangi bir zorunluluk yoktur.Bakınız genel açıklama.
16. Yarışma alanı eklerde belirtilen 1, 2, 3 numaralı alanların tamamı mı yoksa sadece Eskişehir
stadyumun bulunduğu alanla mı sınırlı açıklık getirebilir misiniz?

-Bakınız 1.aşama sorularına verilen cevap 22,33 ve yukarıdaki genel açıklamalar.
17. Atatürk endüstri meslek lisesi öğrenci sayısı kaçtır? Lise öğrencilerinin derslikleri gün
boyunca mı kullanıyor?
-Bakınız 2. aşama jüri genel açıklaması ve soru cevap 15.
18. Belirlenen sınırlar dışına çıkabilir miyiz?
-Yarışma alanı sınırları yarışmanın zorunlu koşuludur.

19. Hava Hastanesi yerleşiminde bulunan askeri alan için 'tescilleme çalışmaları devam ediyor'
diye söylemişsiniz? Tescilli mi değil mi?
-Bakınız 2.aşama soru cevap 10 ve jüri genel açıklaması.
20. Yarışma alanının 2 ile numaralandırılmış bölümünde yer alan ve Hava Hastanesinin
bulunduğu alanda tescilli ya da belirtildiği gibi tescil çalışmalarının devam ettiği binalar
hangileridir? Belirtildiği gibi, Hali Hazır planlarda bu alan için tescilli binalar işaretlenmemiştir.
Bu alanda tescilli ya da korunması istenilen binaların net olarak harita üstünde işaretlenmesi
ve katılımcılara ek olarak verilmesi mümkün müdür?
-Bakınız 2.aşama soru cevap 10 ve jüri genel açıklaması.
21. 2 ve 3 no'lu alanda korunacak ya da tescilli olan yapıların rölövesi bulunmakta mıdır?
-Bakınız 2.aşama soru cevap 10 ve jüri genel açıklaması.
22. Askeri Hastanenin tescil çalışmalarının devam ettiğini yazmışsınız. İmar planında tescilli
yapı olarak değil kamu binası olarak görünüyor. Askeri hastane ve diğer kamu binalarını
kaldırabilir miyiz? İmar planında yeşil olarak görünen tescilli yapı dışındaki bütün yapıları
kaldırabiliyoruz yani?
-Bakınız 2.aşama soru cevap 10-13 ve jüri genel açıklaması.
23. 3 numaralı alanda bulunan, tescilli yapıların önündeki, kırmızı lejantlı binalar yıkılabilir mi?
-Bakınız 2.aşama soru cevap 10-13 ve jüri genel açıklaması.
24. 2014 Bahar mezunuyuz ve yarışmaya B kategorisinden gireceğiz; raportörlüğe kayıt için
kimlik ve adres bilgilerimizi mail atmamız yeterli midir? Yoksa herhangi bir öğrenci belgesi
veya geçici mezuniyet belgesi göndermeli miyiz?
25. Askeri Hava Hastanesi’ni yıkabilir miyiz?
-Bakınız 2.aşama soru cevap 10-13 ve jüri genel açıklaması.
26. Askeri Hava Hastanesi’nin işlevini değiştirebilir miyiz?

-Bakınız 2.aşama soru cevap 15 ve jüri genel açıklaması.
27. Tescilli binaların ve hava hastanesinin mimari çizimleri, ölçüleri veya render için gerekli
cephe imajlarını paylaşma ihtimaliniz var mı?
-Bu bir fikir projesi yarışmasıdır.Alan yakın plan fotoğraf verilmesine olanak tanımamaktadır.Bu
anlamda bu ölçekte bir yarışma projesi için verilen bilgiler yeterli görülmektedir.
28. Yarışmaya katılacak meslek grupları şartnamenizde belirtilmiş. Grubumuzda bulunmak
isteyen iç mimar bir arkadaşımız var. Onun ismini de A kategorisi katılım formuna ekleme
şansımız bulunuyor mu?
-Danışman olarak katılmasında herhangi bir sakınca yoktur.
29. Yarışma şartnamesinde, B kategorisinde yarışmak için Türkiye Cumhuriyeti
üniversitelerinin ilgili bölümlerinde lisans öğrencisi olmak gereklidir olarak belirtilmiş; yabancı
uyruklu TC üniversitelerinin ilgili bölümünde lisans öğrencisi olmak yarışmaya katılım için
uygun mudur? Proje sunumlarında ortaya çıkacak olan dil sorunu nasıl aşılabilir?
-Yarışmanın sunum dili Türkçedir.Öğrenciliğini belgelediği sürece yarışmaya katılımında herhangi bir
sakınca yoktur.

