SIKÇA SORULAN SORULAR - KADIKÖY
1. Yarışmaya öğrenciler katılabilir mi?
Öğrenciler yarışmaya yardımcı olarak katılabilirler. Öğrenciler proje müellifi olamaz. Yarışmaya
katılım için ilgili bölümlerden lisans mezunu olma şartı aranır.
2. Ekipteki danışman ve yardımcılar için oda üyelik belgesi isteniyor mu?
Ekipte yer alan tüm proje müelliflerinin gerekli belgeleri tamamlaması zorunludur. Diğer tüm
ekip üyeleri için (danışman ya da yardımcı) oda üyelik belgesi gerekli değildir.
3. Yarışma ekibi en fazla kaç kişi olabilir?
Ekip katılımı için herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır.
4. Bireysel başvuru mu olmalı? Şirket ya da ofis olarak yarışmaya katılmak mümkün mü?
Yarışmaya tüzel kişilik olarak katılım mümkün değildir. Tüm başvuru belgelerinin (şartname
bedeli dekontu dahil) proje müellifi ya da müelliflerinin adına olması gerekir.
5. T.C. kimlik numarası ve çalışma izni olan yabancı uyruklular yarışmaya katılabiliyor mu?
Proje müelliflerinin TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odalarına kayıtlı olması gerekir.
6. Yarışmaya bireysel katılım mümkün mü?
Hayır. Ekipte mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi
bulunmalıdır.
7. Mimar, peyzaj mimarı ya da şehir plancısı değilim. Yarışma ekibinde yer alabilir miyim?
Mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı dışındaki meslek grupları ekipte müellif olarak yer alamaz.
Yardımcı ya da danışman olarak ekipte yer alabilirler.
8. Yarışmaya nasıl katılabilirim?
Yarışmaya katılmak isteyenler 90 TL (Doksan Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt
yaptıracaklardır.
Yarışma şartname bedelinin “KADIKOY” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müelliflerden
birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta
yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi
olarak belirtilen gündür.
9. Yarışma katılım bedelini kimin adına yatırılmalı?
Yarışma katılım bedeli ekipteki bir müellif adına yatırılmalıdır. Şirket ya da ofis ismi kabul
edilmez.
10. Birden fazla projeyle yarışmaya katılabilir miyim?
Yarışmaya birden fazla proje ile katılınabilir. Ancak yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır,
başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.

12. Proje teslimi basılı mı dijital mi olacak?
Projelerin teslimi basılı istenmektedir. Teslim edilecek pafta boyutu ve şekli şartnamede
belirtilmiştir. Ayrıca teslim edilecek tüm çizim ve raporlar, orijinal ebatlarında, 300 dpi
çözünürlüğünde, PDF veya JPG formatında USB’ye kayıt edilerek teslim edilecektir. Kapaklarında
projenin rumuzu belirtilmelidir.
13. Yarışmada yer görme zorunlu mu?
Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir.

