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SORU-1
A3 formatında teslim edilecek set fotoblok olacak mı? Yoksa spiral mi takılacak? Ayrı ayrı mı
verilecek?
CEVAP-1
Tasarımların, A3 formatı olması şartıyla en fazla 3 adet fotoblok baskıda ve CD’de teslim edilecektir.
SORU-2
Mezarın veya mezarların dwg çizimlerini paylaşabilir misiniz? Dwg çizimi yoksa mezar ölçüleri yani
tasarım alanı boyutları hakkında bilgi verebilir misiniz?
CEVAP-2
Şartnamede paylaşılan dokümanların dışında başka bir veri bulunmamaktadır.
Şartnamede yer alan Madde 12’de gerekli açıklama yapılmıştır.
SORU-3
Şartnamede aynı mezarda 3 kişi yatmaktadır denilmiş, dolayısıyla 220x120 ebatlı tasarımdan 3 adet
yapılması isteniyor doğru mudur? 3 adet yapılması isteniyor ise bunlar arasında dolaşım alanı yapma
zorunluluğu var mı ya da tasarımcıya bırakılmış bir karar mıdır?
CEVAP-3
Söz konusu tasarımdan 1 adet (120x220 ölçülerinde) olacaktır. Aynı mezara 3 kişi yan yana değil, üst
üste defnedilmiştir. Bilindiği üzere belli yıllar geçince üst üste defin yapılabilmektedir.
SORU-4
Yarışmaya katılabilmek için üniversiteden mezun olmak gerekli mi yoksa öğrenciler de katılabilir mi?
CEVAP-4
Yarışmaya katılmak için üniversite mezunu olma zorunluluğu yoktur. Yarışmaya öğrenciler de dahil
olmak üzere herkes katılabilir.
SORU-5
Merhaba, 3 adet a3 kağıda en fazla teslim edebiliyoruz, bunlar el çizimi olabilir mi eskiz kağıdına?
çizmiş olduğumuz kağıtları bir klasör içinde göndersek kabul olur mu, ve sadece bilgisayar çizimi
olarak dijital ortamda çizsek ve dijital olarak kimlik klasörü zip, rar vs olarak göndersek olur mu?
CEVAP-5
Tasarımların, en fazla 3 adet A3 formatında fotoblok baskı ve CD’de yer alması şartıyla sunum şekli
katılımcılara bırakılmıştır. Eskiz yapılabilir, bilgisayar çizimi olması zorunluluğu yoktur. Dijital ortamda
teslim kabul edilmemektedir. Verilen posta adresine teslimin yapılması gereklidir.

SORU-6
Yarışma ile ilgili açıklama metnini okuduktan sonra iki merak sorusu oluştu benim için;
Sayın Orhan Dinç hangi dine inanıyordu ya da bu konuda ayrı inanç görüşleri belirtmiş miydi?
Kendisinin ölümü sonrası durumlar için vasiyeti var mıydı?
CEVAP - 6
Bu yarışma, ailenin ve sevenlerinin talebiyle açılmıştır. Orhan Dinç, İslam dinine mensup olup, ayrı bir
görüş belirtilmemiştir. Ölüm sonrası herhangi bir vasiyeti yoktur.

