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“İstanbul Boğazı’nda Dalyanların Yeniden Hayali” yarışmasında iletilen sorular* ve 
cevaplar 

(*soruların yazım şekline müdahale edilmemiş, ikinci soruda isim-soyisim bilgisi gizlenmiştir.)  

 

 

 

Soru 1: Merhabalar, 2022 haziran ayında mezun oluyorum. Yarışmaya katılabilir 
miyim? 

Evet, yarışmaya katılabilirsiniz. Yarışma ilan edildiği tarihte öğrenciliğinizin devam ediyor 
olması yeterlidir. Öğrenci belgenizi iletmeyi unutmayın. 

 

Soru 2: Merhaba adım K** Y** E**, yarışma özelinde ekip kişi sayısı belli mi ? 

Yarışma ekiplerinde kişi sayısı sınırlaması bulunmamaktadır. Katılımcıların her biri için 
mimarlık lisans öğrencisi olma şartı geçerlidir. 

 

Soru 3: Merhabalar. Haziran sonunda bölümden mezun olacağım. Yarışmaya katılabilir 
miyim bu durumda? 

Evet, yarışmaya katılabilirsiniz. Yarışma ilan edildiği tarihte öğrenciliğinizin devam ediyor 
olması yeterlidir. Öğrenci belgenizi iletmeyi unutmayın. 

 

Soru 4: Merhaba, mimarlık dördüncü sınıf öğrencisiyim. Bu temmuz ayında 2021-2022 
bahar döneminde mezun olacağız. Yarışmaya katılabilir miyiz? Yarışmaya kaç kişilik 
gruplar halinde katılabiliriz? İç mimarlık öğrencileri de yarışmaya katılabilir mi? 

Evet, yarışmaya katılabilirsiniz. Yarışma ilan edildiği tarihte öğrenciliğinizin devam ediyor 
olması yeterlidir. Öğrenci belgenizi iletmeyi unutmayın. Yarışma ekiplerinde kişi sayısı 
sınırlaması bulunmamaktadır. Katılımcıların her biri için mimarlık lisans öğrencisi olma şartı 
geçerlidir. 

 

Soru 5: Merhaba, Bu sene şubat ayında 2021-2022 güz dönemi mezunuyum. Yarışmaya 
katılabilir miyim? 

Yarışma ilan tarihinde lisans öğrenimine devam eden mimarlık öğrencilerinin katılımına 
açıktır. Yarışma ilan tarihinden önce mezun olduğunuz için yarışmaya katılım şartını 
sağlamamaktasınız. 

 

Soru 6: Lisansüstü Öğrencileri katılabiliyor mu? 

Yarışma, yalnızca mimarlık lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. 



 

Soru 7: Pdf olarak paylaştığınız proje alanları dosyasını dwg olarak da paylaşabilir 
misiniz? 

Şartname ekinde verilen pdf dosyası, yarışma için potansiyel alanları göstermek amaçlıdır. 
Çizim altlığı ve araçları tasarımcının kararlarına bırakılmıştır. 

 

Soru 8: 2022 güz döneminde mezun oldum fakat 2021 - 2022 akademik takvimi daha 
tamamlanmadığı için bende yarışmaya başvurabilir miyim? 

Yarışma ilan tarihinde lisans öğrenimine devam eden mimarlık öğrencilerinin katılımına 
açıktır. Yarışma ilan tarihinden önce mezun olduğunuz için yarışmaya katılım şartını 
sağlamamaktasınız. 

 

Soru 9: Alan sınırı Kadıköy kıyısı gibi tek bir kıyı mı seçilmesi gerekiyor yoksa büyük 
ölçekli genel bir alanı kapsayacak? 

Yer seçimi şartnamede aşağıdaki gibi tarif edilmiştir:  

"Karekin Deveciyan’ın balık avlanma yerleri haritasından referans ile dalyan yapımına uygun 
4 proje alanı belirlenmiş ve ekteki haritada gösterilmiştir (A- Büyükdere-Kireçburnu arası, B- 
Beykoz Paşabahçe arası, C- Bebek- Arnavutköy arası, D- Çengelköy). Projeler, bu 
alanlarından biri içerisinde, kara-deniz ilişkisi gözetilerek kurgulanabilir."  

Belirlenen alanlar çerçevesinde yaklaşım, yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

Soru 10: Yarışma mimarlık yüksek lisans öğrencilerinin katılımına da açık mı? 

Yarışma, yalnızca mimarlık lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. 

 

Soru 11: Projenin uygulanabilir olma kriteri var mıdır? Yoksa fikir yarışması olduğu 
için ütopik üretimler yapabilir miyiz? 

Yarışma, fikrin öncelendiği tasarım yarışmasıdır. Proje programı dahilinde geleceğe yönelik 
yenilikçi tasarım yaklaşım ve yöntemleri teşvik edilmektedir. Projenin uygulanabilirliği bu 
çerçevede düşünsel bir bütünlük içinde ele alınacaktır. 

 

Soru 12: Proje içerisinde bir çok işlev istenmektedir. Bu da ölçekte büyüme ve 
genişlemeye sebep olmaktadır. Denize yayılmak ve ya kütle oluşumunda bir engel var 
mıdır, yoksa daha yalın tasarımlar mı tercih etmeliyiz? 

Kara-deniz arasında tarif edilen programın kapsamı ve strüktürle ilişkisi tasarımcı tarafından 
yorumlanabilir. Program şartnamede aşağıdaki gibi tarif edilmiştir:  

"Projeler, dalyanların hem ağ strüktürlerini hem de deniz üzeri gözlem, hareket, barınma 
strüktürlerini tasarlamak üzerine kurgulanacaktır. Dalyanların mevsimselliği göz önünde 
bulundurularak, bu strüktürler geçici düşünülebilir... Yarışmacılar kendi programlarını 
önermekte serbest olmakla birlikte, programın ortak veya özelleşmiş balıkçılık araçlarını (ağ 



kurulması, toplanması, onarılması; balıkların gözlemi, yakalanması, taşınması vb.) ve geçici 
barınma mekanları kapsaması öngörülmektedir." 

 

Soru 13: Mimarlık eğitimim bitti, yandal psikoloji eğitimim devam ediyor. Yarışmaya 
mimarlık eğitimi devam eden kişilerle grup kurup katılabilir miyim? 

Yarışma ilan tarihinde lisans öğrenimine devam eden mimarlık öğrencilerinin katılımına 
açıktır. Yarışma ilan tarihinden önce mezun olduğunuz için yarışmaya katılım şartını 
sağlamamaktasınız. 

 

Soru 14: Projenin kaplayacağı m² nin herhangi bir kısıtlaması var mı? 

Yarışmada m2 kısıtlaması bulunmamaktadır. 

 

Soru 15: Bu dalyanı kara ile bağı olacak şekilde tasarlamamız projenin konusu dışına 
çıkmasına sebep olmaz dimi? 

Kara ve deniz arasında kurgulanan ilişki, tasarımcının projeye yaklaşımına göre şekillenebilir. 
Kara-deniz ilişkisi şartnamede aşağıdaki gibi açıklanmıştır:  

““Kara-Deniz Arasında Yaşam ve Üretim” teması ile İstanbul Boğazı’nda dalyanlara ait üretim 
pratikleri ile birlikte güncel kıyı sorunlarını tartışmayı hedefleyen; sürdürülebilirlik, hafiflik, 
erişilebilirlik gibi kritik duyarlılıklara sahip; kent- kıyı ilişkisini sosyal ve ekolojik bir praksis 
olarak ele alan önerilerin geliştirilmesi bekleniyor. Geliştirilen önerilerin kıyı ile mimari ilişkiler 
kurması öngörülmektedir." 

 

Soru 16: Soru 1 Verilen arazilerin dwg dosyası paylaşılacak mı? Soru 2 Ekip 
katılımlarında maksimum kaç kişi katılabiliriz? 

1- Şartname ekinde verilen pdf dosyası, yarışma için potansiyel alanları göstermek amaçlıdır. 
Çizim altlığı ve araçları tasarımcının kararlarına bırakılmıştır. 

2-Yarışma ekiplerinde kişi sayısı sınırlaması bulunmamaktadır. Katılımcıların her biri için 
mimarlık lisans öğrencisi olma şartı geçerlidir. 

 

Soru 17: 2022 yılında mezun olacak öğrenciler yarışmaya katılım sağlayabilir mi? 

Evet, yarışmaya katılabilirsiniz. Yarışma ilan edildiği tarihte öğrenciliğinizin devam ediyor 
olması yeterlidir. Öğrenci belgenizi iletmeyi unutmayın. 

 

 

 

 

 


