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SORULAR ve YANITLAR 
Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir. 

 

Gelen sorular aşağıdaki konu başlıklarında toplanmıştır. 

A- KATILIMLA / EKİPLE İLGİLİ SORULAR 

B- VERİ/VERİ TALEBİ İLE İLGİLİ SORULAR 

C- BÖLGESEL ALANLAR İLE İLGİLİ SORULAR 

D- TESLİM ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İÇERİKLE İLGİLİ SORULAR 

E- DİĞER 

 

A- KATILIMLA / EKİPLE İLGİLİ SORULAR 
1. Ön eleme sonuçlarının raporları yayınlanacak mı? 

Yarışma rapor ve tutanakları ile birlikte yayınlanacaktır. 

 

2. Yarışma ekibine katılımcı dâhil edebiliyor muyuz? 

Evet. 

 

3. Ekibe yeni üyeler eklenebilir mi? 

Evet. 

 

4. Ekibe danışman eklenebilir mi? 

Evet. 

 

5. Ön seçim başvurusunda ekipte bulunmayan kişiler (mimar, şehir plancı ve peyzaj mimarı) ekibe 

müellif olarak dâhil edilebilir mi? 

Evet. 

 

6. Ön seçim aşamasında belirtilen ekip kurgusuna eklemeler yapılabilir mi? 

Evet. 

 

7. Ön seçim aşamasında elenen bir ekibin üyesi önseçim aşamasını geçen bir ekibe dâhil olabilir 

mi? 

Evet. 

 

8. Önseçime seçildiğimiz ekipler içerisine kişi ekleme veya çıkarma yapabiliyor muyuz? 

Kişi eklemesi yapılabilir, ekipten hiç kimse çıkartılamaz. 

 

9. İbb’nin açtığı başka bir yarışmada jüri üyesi olanlar bu yarışmada ekibe dâhil olabilir mi? 

Evet. 
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10. 1. Aşamada oda üyelik belgesi verenler ikinci aşamada tekrar oda üyelik belgesi verecek midir? 

Ekipte müellif olarak yer alan tüm ekip üyelerinin önseçim veya teslim aşamasında oda üyelik 

belgesi vermeleri zorunludur. Önseçim aşamasında oda belgesini teslim etmiş bulunan 

üyelerden tekrar belge talep edilmemektedir. Ancak ekibe yeni eklenecek tüm müellif 

üyelerden istenmektedir. 

 

11. Ön seçim başvurusunda oda tanıtım belgeleri istenmişti ve tüm katılımcılar ön seçim 

dosyalarıyla beraber teslim etti. 2 aşamada oda tanıtım belgesi aynı kişilerden tekrar 

istenmekte midir? Eğer isteniyorsa sebebi nedir? 

Ekipte müellif olarak yer alan tüm ekip üyelerinin önseçim veya teslim aşamasında oda üyelik 

belgesi vermeleri zorunludur. Önseçim aşamasında oda belgesini teslim etmiş bulunan 

üyelerden tekrar belge talep edilmemektedir. Ancak ekibe yeni eklenecek tüm müellif 

üyelerden istenmektedir. 

 

12. Şartnamede yarışmacılardan istenenler kısmında belirtilen TMMOB oda üye tanıtım belgesi ön 

seçim aşamasında verilmişti. Üyelik belgesinin tekrar verilmesi mi gerekmektedir? 

Ekipte müellif olarak yer alan tüm ekip üyelerinin önseçim veya teslim aşamasında oda üyelik 

belgesi vermeleri zorunludur. Önseçim aşamasında oda belgesini teslim etmiş bulunan 

üyelerden tekrar belge talep edilmemektedir. Ancak ekibe yeni eklenecek tüm müellif 

üyelerden istenmektedir. 

 

13. Hem şehir plancısı hem mimar olan katılımcı her 2 odaya ait odaya kayıt belgesini vermek 

durumunda mı? 

Hayır, bir tanesi yeterlidir. 

 

B- VERİ/VERİ TALEBİ İLE İLGİLİ SORULAR 

 
14. Bölge için ağaç rölövesi verilecek mi?  En azından odak noktaları için detaylı bir bitki - ağaç 

rölövesi iletilebilir mi? 

Ağaç rölövesi hazırlanmaktadır. 16 Mart 2020’de yarışmacılara teslim edilecektir. 

 

15. Yağmur suyu akış haritası verilebilir mi? 

Bakınız Ek Veriler-Yağmur Suyu Akış Haritası 

 

16. Alibeyköy Deresi için yakın zamanda yapılmış bir su analizi varsa belgelere eklenmesi mümkün 

müdür? 

Bakınız Ek Veriler-Haliç ve Alibeyköy Deresi Su Analizi  

 

17. Alibeyköy Deresi debisi ve kot bilgilerini paylaşır mısınız?  

Bakınız Ek Veriler/Alibeyköy-Gaziosmanpaşa(Küçükköy)-Çobançeşme Dere Bilgileri 

 

Gaziosmanpaşa Deresi ve Çobançeşme Deresi debileri ve kot bilgilerini paylaşır mısınız? 

Bakınız Ek Veriler/Alibeyköy-Gaziosmanpaşa(Küçükköy)-Çobançeşme Dere Bilgileri 

 

18. Alibeyköy Barajı doluluk oranını ve ne gibi durumlarda açılıp kapatıldığını öğrenebilir miyiz? 

Bakınız: https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/baraj-detay-grafikleri 
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19. Verilen halihazır haritalarda Kabataş İskele’sine kadar olan sahil hattını içeren eksik parsellerin 

verilmesini rica ediyoruz. 

Bakınız Ek Veriler-Karaköy Eminönü Arası Hâlihazır 

 

20. 4.Bölge sınırları ve çevresinde tarihi alan, arkeolojik alan, kazı alanı gibi özel alanlar mevcut 

mudur? 

Şartname eklerinde ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri’ klasöründe gerekli bilgiler verilmiştir.  

 

21. Yarışma bölgelerinin üç boyutlu verileri var mıdır? 

Hayır. 

 

22. Ortofotolardan bazıları çalışmıyor. Bu alanları GIS’te işlenecek şekilde paylaşır mısınız? 

Bakınız Ek Veriler-Ortofotolar 

 

23. Galata, Unkapanı ve Haliç köprülerinin uygulama çizimlerini 3 boyutlu ve 2 boyutlu olarak 

paylaşabilir misiniz? 

İlgili kurumlardan istenen ve ulaşılabilen güncel veriler şartname eklerinde paylaşılmıştır. 

Ayrıca bakınız Ek Veriler-Haliç Metro Geçiş Köprüsü 

 

24. Batimetre haritası dwg olarak paylaşılabilir mi? 

Şartname eklerinde ‘Batimetre’ klasöründe ulaşılabilir güncel veri verilmiştir.  

 

25. Veri setinde 5.bölgeye ait drone fotoğrafları bulunmamaktadır. Paylaşılabilir mi? 

Bu bölgede güvenlik gerekçesi ile bazı alanların çekimi gerçekleştirilememiştir. 

 

26. Veri setinde 5.bölgede Haliç Kongre Merkezi drone görüntüleri bulunmamaktadır. Paylaşılabilir 

mi? 

Bu bölgede güvenlik gerekçesi ile bazı alanların çekimi gerçekleştirilememiştir. 

 

27. Şartnamenin ilk sayfasında yer alan drone fotoğrafının orijinal yüksek çözünürlüklü hali 

yarışmacılarla paylaşılabilir mi? 

Bakınız Ek Veriler-Haliç Şartname Kapak Fotoğrafı 

 

28. İskelelerin .kmz dosyasının paylaşılmasını rica ediyoruz. 

Mevcut verilerde yerleri bulunmaktadır. 

 

29. Haliç surları ile burçlarının izlerinin ve mevcutta korunan surların gösterildiği koordinatlı dijital 

dosya var ise paylaşılmasını rica ediyoruz. 

Şartname eklerinde ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri’ klasöründe gerekli bilgiler verilmiştir. 

 

30. Galata Köprüsünün güncel projelerinin paylaşılmasını rica ediyoruz. Köprü ile ilgili iyileştirmek 

adına mekânsal düzenlemeler, eklemeler önerebilir miyiz? 

İlgili kurumlardan istenen ve ulaşılabilen güncel veriler şartname eklerinde paylaşılmıştır. 

Köprü ile ilgili müdahaleler yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

31. Ulasım projelerinin güncel halinin ne zaman paylaşılacağı belli midir? Mümkünse cevaplar ile 

beraber paylaşılmasını rica ediyoruz. 

Ulaşılabilir eldeki güncel veriler şartname eklerinde paylaşılmıştır.  
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32. Mevcut Eminönü otobüs duraklarını kullanan otobüslerin güzergâh bilgileri mümkün ise harita 

üzerinde işli güzergah bilgileri var ise paylaşılmasını rica ediyoruz. 

İETT’nin web sayfası üzerinden detaylı bilgilere erişilebilir. 

 

33. Tramvay hattının teknik özellikleri (hız/kapasite/vagon sayısı vb.) nelerdir? 

Bakınız Ek Veriler- Eminönü Alibeyköy Tramvay Hattı Ek Veriler 

 

34. Tramvay’ın hızı nedir? 

Bakınız Ek Veriler- Eminönü Alibeyköy Tramvay Hattı Ek Veriler 

 

35. Metro ve tramvay hatlarının tahmini yolcu sayısı bilgisini paylaşır mısınız? 

Bakınız Ek Veriler- Eminönü Alibeyköy Tramvay Hattı Ek Veriler, 2019 Haliç Metro Yolcu 

Sayıları 

 

36. EAT_İstasyon Mimari Detayları DWG’si tek layer çizilmiş, anlaşılmıyor. Daha detaylı bir 

paylaşım yapılması mümkün mü? İstasyonların kesit ve görünüşleri paylaşılabilir mi? 

Erişilebilir bilgiler şartname eklerinde mevcuttur. 

 

37. Yeni Erok Spor Stadı hakkında ilave bilgi, plan, kesit alabilir miyiz? 

Bakınız Ek Veriler- Erok Spor Futbol Akademisi 

 

38. Sunumda Unkapanı Kavşağı tünel projesi ile ilgili gelişmelerin paylaşılacağı söylenmişti. 

Herhangi bir gelişme var mıdır? 

Konuyla ilgili çalışmaların devam etmesi ile birlikte yarışmacılardan verilen tünel izine göre 

öneriler geliştirmeleri beklenmektedir. 

 

39. Şartnamede T1-T5 hatlarının entegrasyonuna ilişkin gelişmelerin paylaşılacağı notu 

eklenmiştir. Herhangi bir değişiklik söz konusu mudur? 

Konuyla ilgili çalışmaların devam etmesi ile birlikte yarışmacılardan verilen veriler 

doğrultusunda öneriler geliştirmeleri beklenmektedir. 

 

40. Mülkiyet durumunu gösteren haritanın lejantının paylaşılmasını rica ediyoruz. 

Şartname eklerinde ‘Mülkiyet’ klasöründeki kmz uzantılı dosya ilgili verileri barındırmaktadır. 

 

41. Tersane İstanbul projesine ait yapıların zemin kat ve açık alanların kamusal-özel alan 

kullanımlarını gösterir şematik bir doküman yarışmacılarla paylaşılabilir mi? Alana serbest 

yaya ve araç erişimlerinin, kent ile bağlantılarının ifade edildiği bir doküman da iletilebilir mi? 

Konuya ilişkin ulaşılabilen bilgiler yarışmacılara şartname eklerinde verilmiştir.  
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42. Halıcıoğlu Parkı sahilinde bulunan aşağıdaki görselde işaretli teknelerin kullanıcısı, nereden 

servis aldıkları ve tekneleri park etmenin ücretli olup olmadığı hakkında bilgi alınabilir mi? 

 

 

Haliç kıyısına tekne park etmek İstanbul Liman Başkanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nün özel iznine tabidir. 

C-BÖLGESEL ALANLAR İLE İLGİLİ SORULAR 
43. Odak noktalarının konumlarına müdahale edilebilir mi? (kaydırma, genişletme…) 

Evet. 

 

44. 1. ve 2. bölge kesişimindeki 2 No’lu odak noktası ile 2. ve 3. bölge kesişimindeki 6 No’lu odak 

noktası için 500 ölçek detayında bir çalışma teslim etmemiz isteniyor mu? Ya da hangi odak 

noktası hangi bölge ekiplerinin görevi, net bir ayrım ile belirtmeniz mümkün mü? 

Şartname eklerinde verilen ‘Odak Noktaları’ klasöründeki .kmz dosyasında odak noktalarının 

hangi bölgenin sorumluluğunda kaldığı belirtilmiştir. Yarışmacılardan sadece kendi 

bölgelerinde kalan 4 ayrı odak noktasının her biri için 1/500 ölçek çalışma beklenmektedir. 

 

45. Dökümanlarda verilen yarışma alanındaki proje alanlarının tasarımı yapılırken projede 

değişiklik yapabiliyor muyuz?  Proje verildiği gibi bırakılmak zorunda mı? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

46. Alan sınırları ya da çeperindeki mevcut yollarla ilgili öneriler getirilebilir mi? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

47. Askeri alanlara kıyı kullanımını tasarlarken  müdahale edebiliyor muyuz? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

48. Kamusal yapıların, tersanelerin ve askeri yapıların kesin kullanım kararları nelerdir ? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 
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49. Yarışma belgelerinde verilen “Yarışma alanındaki projeler” aynen kabul edilecek midir? Bir 

esneklik söz konusu ise düzeyi nedir? Gerekmesi halinde yapı dışı açık alanlar yeniden 

tasarlanabilir mi? Bu projelerin yerinde değişiklik veya yapı konumunda kaydırma vs. değişiklik 

yapılabilir mi? bina girişlerinde değişiklik önerilebilir mi? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

50. Yarışma belgelerinde verilerin “Şehir Hatları Deniz Araçları Park Yerleri” aynen koruncak mıdır? 

Konum, sayı ve kapasitelerinde değişiklik yapılabilir mi? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

51. Mevcuttaki tüm iskele, motor iskelesi, bağlama alanları ve kancabaş iskelelerini (tescilli 

olanları hariç) kapasitelerini ve hacimlerini değiştirebilir miyiz? Kapasitelerini ve hacimlerini 

korumak kaydı ile düzenleyebilir miyiz? Geometrileri ve yerleri ile ilgili tasarım önerisinde 

bulunabilir miyiz? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

52. Sütlüce iskelesi güneyinde yer alan askeri alana girilememektedir. Bu alan için bir öneri 

beklenmekte midir? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

53. Kaldırılan otoparkların birebir karşılığının önerilmesi bekleniyor mu? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

54. Araç yollarına müdahale edebiliyor muyuz? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

55. Köprülerin kıyıya dokunuş noktalarına ve köprüler için müdahaleler önerilebilir mi? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

56. 1.bölge içinde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi yapısı yenileme çalışmaları ardından 

kullanımda değişiklik olması söz konusu mudur? 

Kullanım hakkı İstanbul Ticaret Üniversitesi’ndedir. Yeni bir işlevlendirmeyle ilgili herhangi bir 

bilgi yoktur. 

 

57. Deniz Ürünleri Kooperatifi için yapılacak yeni düzenlemenin mevcut kapasiteyi koruyarak mı 

yapılması beklenmektedir? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

58. İBB Haliç Sosyal Tesisinin mevcut yapı içinde mi korunması beklenmektedir? Yeni yapı önerisi 

mümkün müdür? 

İşlev korunarak yeni öneriler geliştirilebilir. 

 

59. Deniz Liman Şube Müdürlüğü yapısını çevreleyen güvenlik duvarının kaldırılması mümkün 

müdür? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 
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60. Çalışma alanları arasında yürüyüş, bisiklet yollarının devamlılığı nasıl sağlanacaktır? Dokunma 

noktaları ile ilgili ekiplerin paylaşması gereken bir strateji var mıdır? 

Yarışma sonucunda elde edilen projeler, uygulama projesi safhasında koordine edilecektir.  

 

61. Mevcut durumda kıyı kenar çizgisinin çoğu noktada aşıldığı görülüyor. Tasarım sürecinde 

dikkate almamız gereken sınır kıyı kenar çizgisi mi olmalı, mevcut duruma mı bağlı kalmalıyız? 

Her halükarda kıyı hattı değiştirilebilir mi? 

Şartnamede belirtilen ‘Yarışma Alanına İlişkin Mevzuat’ göz önüne alınarak yarışmacı 

tarafından öneriler geliştirilebilir.  

 

62. Deniz üstünde yerleşim veya yüzer platform vb. öneriler sunulabilir mi? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

63. Köprü veya iskele yapmak mümkün müdür? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

64. Kıyı kenar çizgisinin dışında iskele benzeri strüktürler önerilebilir mi? 

Mevzuata uygun olarak yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

65. Haliç kıyı dolgu alanına yeni bir dolgu yapılması mümkün müdür? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

66. Tramvay hattının suya yakın olduğu noktalarda kıyı sürekliliği sağlamak amacıyla kıyı kenar 

çizgisini değiştirmek, iskele yapmak veya suda herhangi bir yapı yapmak mümkün müdür? 

Mevcut strüktürlere ek yük getirmeyecek şekilde yarışmacılara bırakılmıştır. 

 

67. Tarihi Galata Köprüsü’nün şu an alanda bulunan parçaları ile bir tasarım mı bekleniyor? Eksik 

parçalarını da kullanabileceğimiz bir tasarım önerilebilir mi? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

68. Kara surları E5 arası bölge projeye dahil edilebilir mi? 

Yarışma sınırları şartnamede belirtilmiştir. Bununla beraber yarışmacılar daha geniş alanda 

öneriler geliştirebilir. 

 

69. Spor sahaları kaldırılabilir mi? Kullanıcıları, tahsis edilenler ve işletme sistemi ile ilgili öneri 

geliştirilebilir mi? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

70. Kıyı şeridinde bulunan ticaret işlevi olan yapılar kaldırılabilir mi? Yerleri değiştirilebilir mi? Yeni 

yapı önerileri getirilebilir mi? Müdahale sınırı nedir? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

71. Tarihi yerlerin çevresinde özgün kotları ile ilişki kurabilmek için kot düzenlemesi yapılabilir mi? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 
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72. Bazı parseller mülkiyet dosyasında şahıs mülkiyetinde görünüyor. Daha önce kamulaştırılmış 

olmakla birlikte İBB’ye tapu intikalinin yapılmadığı biliniyor. Bu parseller İBB mülkü olarak mı 

değerlendirilmeli? 

Mevcut mülkiyet sahipliği dikkate alınmalıdır. 

 

73. Karayolu ulaşım kararları değiştirilebilir mi? KAİP’nda 18 m görünen sahil yolu bazı kesimlerde 

tek şeride düşürülebilir mi, veya güzergahı değiştirilebilir mi?  

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

74. Bursa’ya giden Burulaş Havacılık İskelesi kaldırılabilir mi veya müdahale edilebilir mi? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

75. Yaya geçitleri ve trafik ışıklarına müdahale sınırı nedir? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

76. ‘Hz. Halid Bulvarı  ile Eyüp Sultan Bulvarı Kesişimi Geometrik Düzenleme Projesi’nde verilen 

düzenlemede Eyüp Sultan Bulvarı’nın hemen yanındaki Feshane Caddesi’ne girişin kapatıldığı 

görülüyor. Feshane Caddesi’ni iptal mi edeceğiz? Cezri Kasım Akar Çeşme Caddesi’ne çıkışının 

da iptal edilmiş olduğunu varsaymak gerekiyor bu durumda? 

Bu soruya ilişkin verilen dokümanların bağlayıcılığı olmayıp, bilgi amaçlıdır. 

 

77. ‘Hz. Halid Bulvarı ile Eyüp Sultan Bulvarı Kesişimi Geometrik Düzenleme Projesi’ndeki halkalar 

neyi ifade ediyor? 

Bu soruya ilişkin verilen dokümanların bağlayıcılığı olmayıp, bilgi amaçlıdır. İfade edilen 

halkalar hâlihazır durumu ifade etmektedir. 

 

78. Hz. Halid Bulvarı Projesi’nde çizilen tramvay güzergahı ile Tramvay Hattı Projesi’ndeki tramvay 

güzergahı çakışmıyor. Tramvay Hattı Projesi’nin doğruluğunu teyit eder misiniz? 

Şartname eklerinde verilen tramvay hattı projesi günceldir. 

 

79. Eminönü Alibeyköy Tramvay Hattı Projesi’nde Eyüp Sultan Bulvarı’na doğru çizilmiş ek bir hat 

görüyoruz. Bu noktadan tramvay hattının 2. Bir kol çıkardığını mı anlamamız gerekiyor? 

İlerleyen süreçte böyle bir ulaşım entegrasyonu söz konusu ise bunu dikkate alan bir tasarım 

önerisi geliştirmemiz mi bekleniyor? 

Bugün için böyle bir entegrasyon gündemde bulunmamaktadır. 

 

80. Eminönü Alibeyköy Tramvay Hattı Güzergah Planı içerisindeki ‘Tip Kesitler’ çizim dosyasında 

gördüğümüz tramvay yanındaki çit detayını değiştirebilir miyiz? 

Tramvay hattında çit bulunması zorunludur. Yüksekliği değiştirilmeden yeni öneriler 

geliştirilebilir.  

 

81. Tramvay durakları yeniden tasarlanabilir mi? 

Tramvay durakları ilgili birim tarafından uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Bununla birlikte 

yarışmacılar öneriler geliştirmekte serbesttir. 
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82. Eminönü Alibeyköy Tramvay Hattı Güzergah Planı’ndan gösterilen plandaki yaya ve araç 

geçişleri değiştirebilir mi? 

Hayır. 

 

83. Tereddüt ettiğimiz bazı binalara dokunabiliyor muyuz, binalara müdahale etmekte genel 

olarak bir kısıtlama var mıdır? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

84. Alanımıza komşu olan diğer bölgelerle (3. ve 5.Bölge) ve genel olarak haliç kıyıları ile ilgili bir 

öngörüde bulunabiliyor muyuz? 

Evet. 

 

85. Deniz araçları mevcut kullanım durumu ve bölge genelindeki gelecek senaryosu nedir? 

Konuya ilişkin şartname ekinde verilen mevcut durum göz önüne alınarak öneriler 

geliştirilebilir. 

 

86. Cad dosyalarında tramvay hattı üzerinde işaretli sinyalize yaya geçidi alanları, yayaların 

tramvay hattını yalnızca o noktalar üzerinden geçeceğini mi göstermektedir? Farklı ve daha 

fazla noktada yaya geçidi önerilebilir mi? Tip kesitlerde Tramvay hattı etrafında duvar/çit ve 

çalılık görülmektedir. Kıyıya erişimi artırmak için hat kenarlarını açık tutmak mümkün olabilir 

mi? (Sultanahmet Meydanında olduğu gibi) 

Şartnamede eklerinde yer alan tramvay hattına ilişkin teknik bilgiler değiştirilemez. 

 

87. “Tramvay hattının gelmesiyle mevcut İETT peron alanının kaldırılması, yerinin değiştirilmesi ve 

farklı çözümler ile otobüs durak alanlarının çözülmesi gündemdedir.” İptal edilecek otobüs 

seferi var mıdır? Otobüs durağı kapasitesinde değişiklik planı/bilgisi var mıdır? 

İETT tarafından plan değişikliği bilgisi mevcut değildir. İETT’nin web adresinden diğer bilgilere 

ulaşılabilir. 

 

88. Proje alanımızda yer alan İBB Yatırım ve Hizmetleri Bilgilendirme Merkezi ile ilgili geleceğe 

yönelik bir projeksiyon var mıdır? Kaldırılması, ya da alanın başka amaçlarla kullanılması 

düşünülmekte midir? Dolayısıyla başka fonksiyon önerilebilir mi? Fonksiyon korunacak ise 

mevcut yapısal öğelerin değiştirilmesi önerilebilir mi? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

89. İmrahor Caddesi'nin doğusunda yer alan 3201 ve 3209 adalardaki Baruthane ve ek 

binalarından yalnızca 3209/19 parseldeki bina tescillenmiş ve özel mülkiyet ve kültürel olarak 

görünmektedir. Bu alanların kamulaştırılması ve tescile önerilmesi düşünülmekte midir? Bu 

yapılar ve alanlar ile ilgili öneriler ne düzeyde olmalıdır? 

Kullanım önerisi yarışmacılardan beklenmektedir. 

 

90. Nilüfer Parkı'nın Batı kıyısında yer alan betonarme iskele kullanılmakta mıdır? 

Toplu ulaşım kullanımında yer almamakta olup, yarışmacı projesinde değerlendirebilir. 

 

91. Bölge sınırları içerisinde, Kağıthane Deresi'nin batısında yer alan ve Bilgi Üniversitesi 

kullanımında olan kısmın, kullanım inisiyatifi yine üniversiteye mi aittir?  

Mülkiyet haritası dikkate alınarak öneriler geliştirilebilir. 
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92. Halıcıoğlu Kışlası önündeki sahil bandında, askeri alan olarak, halkın kullanımına kapalı olan 

kısmın açılması ile ilgili bir ön görü var mıdır? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

93. Halic yarışma alanı dışında, halici etkileyebilecek projeler nelerdir? 

Alana bütünsel bakış kapsamında söz konusu etkileşimin yarışmacılar tarafından araştırılarak 

çözüm önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir.   

 

94. 6. Bölge’de kıyı bandında kamuya ait kullanımların bulunduğu parsellerde (örneğin aşağıdaki 

resimde işaretli askeri alan gibi alanlarda) farklı kullanımlar önerilebilir mi? 

 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 
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95. 6. Bölge alan sınırı Tersane İstanbul projesine ait bölgenin içine girmekte ve aşağıdaki görselde 

işaretlendiği gibi tersaneye ait taş duvarın arkasını kapsamaktadır. Sınırın bu şekilde tanımı 

doğru ise tersane alanına müdahale ile ilgili belirli bir beklenti mi söz konusu? 

 

 
 

Taş duvarın dikkate alınması yeterlidir, tersane alanı ile ilgili bir beklenti söz konusu değildir.  
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96. Şartnamede “Alanda bulunan eski Haliç Köprüsü parçası ile ilgili öneriler beklenmektedir.” 

ifadesi yer almaktadır. Söz konusu parça aşağıdaki görselde işaretli Sütlüce İskelesi ile İstaç 

Sütlüce Deniz Hizmetleri arasında kalan parça mıdır? 

 

 

Evet. 
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97. Şartnamede “Alanda bulunan eski Haliç Köprüsü parçası ile ilgili öneriler beklenmektedir.” 

ifadesi yer almaktadır. Söz konusu parça aşağıdaki görselde ve 2012 tarihli uydu fotoğrafında 

işaretli Hasköy Parkı içerisinde bulunan eski bağlantı noktası mıdır? 

 

Hayır. 
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98. Koç Müzesi açık alanda sergilenen müze envanterlerinin yerlerinin değişimi mümkün müdür? 

 

 
 

Mümkün değildir. 

 

 

99. Halıcıoğlu Parkı içerisinde yer alan aşağıdaki görselde işaretli raylar kullanılıyor mu? Bu ray 

sistemi iptal edilebilir mi?  

 

 
 

Ray sistemi kullanılmaktadır. 
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D- TESLİM ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İÇERİKLE İLGİLİ SORULAR 
100. 1/500 ölçekte yalnızca odak noktalarını çalışmak yeterli midir? 

Evet 

 

101. Teslim dökümanlarında proje kitabı haricinde ayrıca proje raporu teslim edilecek mi? 

Hayır, proje kitabı haricinde ayrıca proje raporu teslim edilmeyecektir. 

 

 

102. Projelerin son teslim tarihi: 21 Nisan 2020, Salı Saat: 19:00’ mıdır? Kargoya 19:00’a kadar 

verilip mail atılması yeterli midir? 

Kargo makbuzu saat 19:00’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine 

gönderilecektir. 

 

E- DİĞER 
103. Yer görme belgesini beyan etmemize rağmen Haliç Kongre Merkezi’ni yerinde incelememize 

izin verilmemiştir. Oldukça büyük bir alanı kapsayan, kıyı, sahil yolu ve kentsel doku ile 

arakesitleri önem taşıyan kamuya kapalı bu bölgeyi görebilmemiz için idare yardımcı olabilir 

mi? 

Yarışma raportörlüğüne ulaşıldığı takdirde yardımcı olunacaktır. 

 

104. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olsa da “özel bir işletme” olan Haliç Kongre 

Merkezi alanına girilememektedir. 

Yarışma raportörlüğüne ulaşıldığı takdirde yardımcı olunacaktır. 

 

105. Tramvay şantiyesine giriş yapamadık. Giriş izni için yazılı bir belge vermeniz mümkün mü? 

Yarışma raportörlüğüne ulaşıldığı takdirde yardımcı olunacaktır. 

 

106. Metro ve tramvay hatlarının planlanan açılış tarihlerini öğrenebilir miyiz? 

Her iki projenin de bu yıl içerisinde açılması planlanmaktadır. 

 

 

 


