Geleceğini Modelle 2020 Liselerarası Öğrenci Tasarım Yarışması
Soru ve Cevaplar:
Soru 1: “Ben 11. Sınıfım mezun biriyle grup olabilirmiyim veya okul dışı olur mu?”
Cevap 1: Hayır.

Soru 2: “Merhabalar, bir takım yalnızca bir proje üzerine mi yoğunlaşacak yoksa takımdaki herkes birer
proje mi çıkaracak?”
Cevap 2: Bir (1) takım bir (1) proje.

Soru 3: “Herhangi bir yapı projesi kabul edilecek mi yoksa araç veya gemi tasarımları da kabul görecek
mi?”
Cevap 3: Sadece farklı ölçeklerde yapı organizasyonları.

Soru 4: “Yaşam alanı ve yaşadığımız çevreyi tasarlama derken neyi kastettiniz örnek verir misiniz?”
Cevap 4: Günlük yaşantımızda kullandığımız ve varlığımızı sürdürdüğümüz konutlardan, metrobus
duraklarına kadar birçok kamusal veya özel alanı, bulunduğumuz coğrafyanın ekolojik verilerini göz
önünde bulundurarak çevresel faktörler dahilinde sürdürülebilir bir farklı ölçeklerde yapı
organizasyonları önerisi ortaya koymak.

Soru 5: “Merhaba proje bilgileri ve tasarım seneryosu kısmına neler yazılacaktır acaba.”
Cevap 5: Önerilen tasarımın ekoloji ve sürdürülebilirlik konusundaki katkılarının öne çıkarılacağı bir
senaryo yazılabilir.

Soru 6: “Merhabalar. Ekolojik ve sürdürülebilir yapılar derken ölçeğimiz nedir? Bir adet sürdürülebilir bir
bina mıdır yoksa geçen seneki projeler gibi toplu yerleşmelerin bulunduğu projeler gibi mi?”
Cevap 6: Bakınız cevap 4.

Soru 7: “Takımımıza üniversiteli mentör alabiliyor muyuz?”
Cevap 7: Şartname bu bakımdan açıktır. Mentör kendi okulunuzdan bir öğretmen olmak zorundadır.

Soru 8: Selamlar,
1- "Aynı liseden birden fazla takım katılımları 3 takım ile sınırlandırılmıştır" Anladığım her okuldan 3
takım katılabilir deniyor. Ancak bizim okuldan kaç tane takım katıldığını bilmiyorum. Son çalışmaları
gönderirken bizden önce 3 takım göndermiş olursa bizimkisini saymayacak mısınız? Her okuldan 3 takımı
nasıl seçeceksiniz? Biz kendimizi nasıl garantiye alabiliriz?
2- Şartnamenin başında "FGA Mimarlık tarafından düzenlenen iki aşamalı bir tasarım yarışmasıdır." Bu ilk
aşama mı? İkinci aşama nasıl olacak?

Cevap 8:
1- Hazırlık sürecinde okul müdürünüzle görüşünüz. Mentörünüz okul müdürü ile bağlantıya geçip, kaç
grubun başvurduğunu öğrenebilirsiniz. Başvuru yapan ilk üç grup Kabul edilecektir. Grup sayısı minimum
iki öğrenci olmakla birlikte gerektiğinde takım üyesi sayısı arttırılabilir.
2- Tek aşamalıdır. Şartname düzeltilmiştir.

Soru 9: “-Yalnızca iç mekan veya dış mekan mı tasarlanacak yoksa ikisi birden mi tasarlanacak?”
“-Tek bir duvarı içten ve dıştan tasarlasak ama odanın geriye kalan 3 duvarını eklemesek olur mu?”

Cevap 9:
1- Yarışmacıya bırakılmıştır.
2- Tasarım bütünlüğü itibari ile mekanı bir bütün olaak değerlendirmek yarışmacı ekiplerden
beklenmektedir. Ancak sunum öngörüsü yarışmacı ekiplere bırakılmıştır.

Soru 10:
“*Bir ev tipi mi yapılacak ve yapılan yapının iç planlaması yapılcak mı? bu da tasarıma dahil mi?”
“*Teslim edeceğimiz modelin tasarım sürecini anlatan bir pafta tasarlamalı mıyız?”
“*Sunum için "Scenes" adlı uygulamayı kullanmak zorunlu mu?”
Cevap 10:
1- Bakınız cevap 4. Tasarımcıya bırakılmıştır.
2- Şartname konu ile ilgili açıktır.
3- Kullanmak zorunlu değildir.

Soru 11: “Ekolojik ve sürdürülebilir yapılar” kavramını doğru algılayabilmemiz içi döküman paylaşmanız
mümkün müdür? Teşekkürler”

Cevap 11: Ekolojik ve sürdürülebilirlik üzerine yayınlanmış makale ve kitapladan faydalanabilirsiniz.
Önerilerinizi geliştirmeden önce bu araştırmayı yapmanız beklenmektedir.

Soru 12: “Sketchup ta bilgisayarda tasarladığım seyi baska bir bilgisayarda hesabıma girdiğim de
göremiyorum. Vereceğiniz cevap icin simdiden teşekkürler.”
Cevap 12: Teknik destek için FGA’ya başvurabilirsiniz.

Soru 13:
“1-Dış Tasarımın yanında iç Tasarım gerekli mi?”
“2-Boyutların gerçek hayata uygun mu olması gerekiyor?(Mesela ev 10 m uzunluğunda olucak,SketchUp
programındada 10m yapmamız mı gerekiyor?)”
“3-Takım halinde nasıl çalışmamızı önerirsiniz?”
“4-Projeyi hazırlamadanda başvuru yapabilir miyiz?(Başvuru yaparken projebilgileri diye bir bölüm var?
Buraya projeyi koymak zorunlu mu?)”
Cevap 13:
1- Mekan kavramı tasarım bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Kapalı ve açık alanlar bu bütünlük içinde
değerlendirilmelidir.
2- Gerçek hayata Uygun olmalıdır.
3- Mentörünüz ile birlikte koordineli çalışabilirsiniz.
4- Proje teslim aşamasında başvuru işlemi olduğu için ilgili bilgileri yükleyebilirsiniz.

Soru 14: “Tasarım yapılırken kent, mahalle, sokak, yapı veya iç mekan ölçeklerinden sadece birini
tasarlamak yeterli mi? Bu yapılarda yaşayacak kişi sayısının beli bir aralığı var mı, biz oluşturduğumuz
yapıya göre yaşaması planlanan kişi sayısını belirleyebiliyor muyuz?”
Cevap 14: Tasarım problem ve senaryosu tasarım ekibine bırakılmıştır.

Soru 15:
“Merhaba 1) Sketch Up dışında daha profesyönel bir program kullanabilirmiyiz? (Blender, Solid Works
vb.)”
“Ve 2) Okulda 3b dizayn programı kullanmayı bilen ve yapmaya istekli bir takım arkadaşı
bulamadığımdan dolayı Bireysel Olarak Yarışmak istiyorum. Bireysel Olarak Yarışmaya Katılabilirmiyiz?”
“3)Evlerin iç Dizayn yapılması gerekiyormu?”
“4)Render Alıcakmıyız?”

“5) Bir Şehir Kurmamız mı gerekiyor Yoksa bir ev üzerinde mi odaklanalım?”
Teşekkürler.”
Cevap 15:
1- Hayır.
2- Hayır. Şartname açıktır.
3- Tasarım ekibine bırakılmıştır.
4- Hayır zorunlu değildir.
5- Tasarım ekibine bırakılmıştır.

Soru 16:
“1-Projeyi tasarlarken kent,mahalle,sokak,apartman,müstakil ev ölçütlerinden birini seçmek yeterli
mi?Yapı türleriyle ilgili bir kısıtlama var mı?”
“2-Bu yapıda en az veya en çok kaç kişi yaşamalı?Kişi sayısıyla ilgili bir kısıtlama yapıldı mı?”
“3-Proje ileride gerçek hayata geçirilmeye uygun (yani tamamen gerçekçi) nitelikte mi olmalı?”
“4-SketchUp programı ile binayı tasarlarken ayrıntılı olarak yapının içini(evin bölümlerini) de tasarlamalı
mıyız?”
“5-Sketchup ile tasarladığımız binanın yanında bir de bu binayı anlatan bir metin Word dosyası
aracılığıyla mı aktarılmalıdır?”
Cevap 16:
1- Tasarım ekibine bırakılmıştır.
2- Tasarım senaryosu tasarım ekibine bırakılmıştır.
3- Tasarım problem ve ölçeği tasarım ekibine bırakılmıştır.
4- Tasarım ekibine bırakılmıştır.
5- Başvuru formunda senaryonuzu anlatabilirsiniz.

