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GENEL AÇIKLAMALAR 
A. Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir. 
 
B. Yarışmacılar o hafta yapacakları yer görme taleplerini en geç aynı haftanın Çarşamba günü 
içinde yarışma raportörlük e-posta adresi olan yarisma@inegol.bel.tr e-posta adresine 
iletmelidirler. Yarışma raportörlüğü en geç aynı haftanın Perşembe günü (ertesi gün ) o hafta 
yapılacak yer görmelerde iletişime geçilecek telefon numarasını yarışmacılara gönderecek ve 
yer görmenin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için yarışmacılara destek olacaktır. 
 
C. Şartname eklerinde 3a maddesi ile verilen ağaç rölövesi alandaki korunması önerilen 
bitkileri göstermektedir. Yarışmacılardan bu bitkileri korumaları beklenmekle birlikte 
tasarımlarının ihtiyaçlarına göre taşınmasını da önerebilirler. Ancak yarışmacının bu konuda 
alacağı karar doğal olarak jürinin sübjektif değerlendirmesinde geçecektir. Bir ağacı, risk 
alarak taşımayı önermenin, tasarımda yeterli karşılığının bulunmasını sağlamak yarışmacının 
sorumluluğundadır.  
 
 

SORU ve YANITLAR 

1. Protokol girişine doğrudan bağlı olması gereken birimler yalnızca başkanlık makamı ve bağlı 
birimler midir yoksa bu birimler dışında protokol girişine doğrudan bağlantılı olması gereken 
birimler var mıdır? 
Başkanlık makamıdır. 
 

2. Kreş için verilen kişi sayısına öğretmen, yardımcı öğretmen, temizlik ve yemekten sorumlu 
personeller dâhil midir? 
30 kişi çocuk sayısını tanımlamaktadır.  
 

3.  Yapı çekme alanı dışında, tüm arazi alanı yer altı otoparkı ve teknik birimler olarak 
kullanılabilir mi? 
Yarışmacıya bırakılmıştır. Plan notları, belediye altyapı güzergahları ,ağaçlar ve doğaya saygı 
dikkate alınmalıdır.  
 

4. Merhaba proje için ihtiyaç programını yayinlayacakmısıniz? 
İhtiyaç programı şartname eki olarak, yarışma ilanıyla yayınlanmıştır.  
 

5. Mimarlık öğrencileri katılabiliyor mu? Nasıl başvuru yapacağız ? 
Yarışmaya katılım koşulları 5 numaralı maddede açıklanmıştır. Yarışmaya katılmak için 
TMMOB Mimarlar Odası üyesi olunması zorunludur. 
 

6. Ekte gönderdiğimiz ağaç rölövesi dosyasında işaretli ağaç gruplarını  (A -B - C )kaldırmak 
istiyoruz. Bu ağaç grupları arasında korunması önerilen ağaçlar mevcut, bu ağaçlardan 
kaldırılmaması gereken ağaçlar var mıdır?  Yoksa ihtiyaç hissettiğimiz tüm ağaçları kaldırabilir 
miyiz? 
Genel açıklamalar C metni dikkate alınacaktır. 

mailto:yarisma@inegol.bel.tr
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7. Katılım tutanağı dokümanlar içinde bulunamamaktadır; bu belge yarışma katılım ücreti 
ödendikten sonra mı gönderilecek? 
 
Ekler arasındaki 4 numaralı kimlik belgesinin kastedildiğini tahmin ediyoruz, katılım için bu 
belge kullanılabilir. 
 

8. Yarışmaya yalnızca mimarlardan oluşan ekip ile katılabilir miyiz? 
Yarışmaya katılım koşulları 5 numaralı maddede açıklanmıştır. Ekip üyelerinin TMMOB 
Mimarlar Odası üyesi olması zorunludur.  
 

9. Şartnamenin 11. maddesinde(kimlik zarfı), farklı meslek odalarına ait üye tanıtım 
belgelerinin ayrı ayrı belirtilerek özellikle isteniyor olması anlam karmaşası yaratmaktadır. 
Yarışma ekibinde mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi ve peyzaj mimarı olarak ayrı 
ayrı her bir disiplinden katılımcının bulunması zorunluluk mudur? 
Kimlik zarfında tanımlanan her disiplinin üye tanıtım belgesi bulunmalıdır. Yarışmaya katılım 
koşulları 5 numaralı maddede açıklanmıştır.  
 

10. Yarışmaya bireysel, sadece bir mimar olarak katılabiliyor muyuz? Eğer katılabiliyorsak 
inşaat mühendisliği açıklama raporu, makine mühendisliği açıklama raporu ve peyzaj mimarlığı 
açıklama raporlarının odalarına kayıtlı inşaat, makine mühendisleri ve peyzaj mimarı 
tarafından hazırlanması şart mı? 
Yarışmacılardan istenenler bölümünde tarif edilen raporlar ve bu raporları yazan diğer 
disiplinlere ait ilgili oda belgesi eklenmelidir. Konu şartnamenin 5.maddedesinde ayrıntılı 
olarak açıklanmıştır.  
 

11. Şartnamede geçen Başkan Yardımcıları kısmında ‘’kendilerine bağlı oldukları müdürlüklere 
yakın ilişkili düşünülmeli’’ denmiş. Hangi müdürlüklerin başkan yardımcıları mevcuttur. Bağlı 
oldukları müdürlükler için ayrılan alanın içerisinde mi düşünülmelidir? Açıklık getirmenizi rica 
ediyorum. 
İhtiyaç programında verilmiş olan organizasyon şeması kullanılacaktır.  
 

12. Ağaç rölövesinin lejantında yarışma alanındaki ağaçların bir kısmı taşınabilir, bir kısmı da 
korunması önerilen ağaçlar olarak belirtilmiş, önerilen kelimesi tam olarak neyi ifade 
etmektedir? Bu ağaçlar kesinlikle korunacak mıdır, yoksa az bir kısmı kaldırılabilir mi? bu 
ağaçların önem derecesi nedir? net bir şekilde ifade edebilir misiniz? 
Korunması önerilen bitkiler, verilmiş olan rölevede kolaylıkla görülmektedir. Koruma kriteri 
bitkilerin taşınma sırasında doğacak riskler ve mevcut yapıları göz önüne alınarak 
belirlenmiştir. Bu bitkilerin korunması önerilmektedir; ancak, gerekirse taşınabileceği de 
hatırda tutulmalıdır. Korunması önerilen bitkilerle ilgili karar yarışmacıların arazi çalışmaları 
ve tasarımları doğrultusunda kendilerine bırakılmıştır. (Bakınız genel açıklamalar C metni.) 
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13. Yapı denetim firmasında çalışan bir mimar yarışmaya katılabilir mi? 

Kazanması durumunda ödülü alabilir ancak iş bitirme verilmez değil mi. Resmi kurum olduğu 
için yapı denetim firması. Ayrıca başka türlü bir sıkıntı ya da kısıtlama olur mu yarışmaya 
katılma durumunda? 
Yarışmaya katılım koşulları 5 numaralı maddede açıklanmıştır. Yapı denetim firması ya da 
başka herhangi bir firmada çalışan birinin, 5 numaralı maddede tanımlananları yerine 
getirdikten sonra yarışmaya katılmasında, yarışma mevzuatı açısından bir sakınca bulunmaz.  
 

14. İhtiyaç programında A.4.7 deki Destek Hizmet Bölümünde güvenlik ve temizlik 
görevlilerinin soyunma odalarından ve duş + wc den bahsedilmektedir. Bir yanlışlık olduğunu 
düşünüyorum. Teyit eder misiniz? 
İhtiyaç programında verilen bilgiler doğrudur.  
 

15.  İmar planıyla halihazır projeyi superpoze ettiğimizde görülüyor ki Kuğulu Park Sokakta 
sınır geriye çekilmiş durumda. Bu yol resimlerden gördüğüm kadarıyla tali bir yol. Bu yolun 
araç trafiğine kapatılması noktasında projeye müdahale edilebilir mi yoksa o noktada yol 
genişletmek adına mı böyle bir değişikliğe gidilmiştir? Bu soruyla ilgili en kısa zamanda 
yanıtınızı iletebilirseniz sevinirim. Çalışmalarımız için oldukça önemli. 
Yarışma eklerinde 3c maddesi ile verilen imar planı dosyasına göre bahsi geçen yol 25m 
genişliğinde bir taşıt yoludur. Bu yolla ilgili ihtiyaç programındaki “İmar planında alanın 
doğusunda gösterilen, 25 metrelik yolun Heykel Meydanına açılan kısmının gerektiğinde 
servis amaçlı kullanılmak üzere hemzemin yaya kullanımına acık olması düşünülmektedir.” 
ibaresi dikkate alınmalıdır.  
 

16.Taksi durağının kaldırılabileceği belirtilmiş. Resimlerden gördüğüm kadarıyla aynı noktada 
otobüs durağı var. Onun yerinin korunması mı isteniyor? 
Aynı yerde bulunan otobüs durağı da yarışma alanı içinde ve mevcut rota haritası dikkate 
alınarak yeniden önerilmek üzere taşınabilir. Durak aynı anda iki otobüse hizmet verecek 
şekilde tasarlanmalıdır.  
  

17. Yer görme belgesi nasıl alınıyor? Belediyeden mi temin etmeliyiz? 
Yer görme belgesi raportörlükten kamu mesai saatleri içinde temin edilmektedir.  
 

18. Ekip başının değişmesi ve her bir ekip başının ayrı ayrı yer görme belgesi ve şartname 
alması, katılım bedelini yatırması koşulu ile aynı ekibin iki ayrı proje göndererek yarışmaya 
katılması mümkün müdür? 
Yarışmaya katılımı koşulları 5 numaralı maddede açıklanmıştır. Ayrıca ilgili yönetmeliğin 
“Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu 
ödül hükümsüz sayılır.” ibaresi dikkate alınmalıdır.  
 

19. Yarışma katılımcısı ekibin içerisinde, yardımcı konumunda iç mimar bulunmasında bir 
sakınca var mıdır? 
Yardımcı ve danışmanlarda yer alacak isimler için bir kısıtlama bulunmamaktadır.  
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20. Ağaç rölövesinde kırmızı ile ifade edilen ağaçlar, arazinin içinde başka bir yere kati suretle 
taşınamaz mı? 
Yarışmacıya bırakılmıştır. Ayrıca bu soru-yanıt dosyasının başındaki açıklama dikkate 
alınmalıdır.  
 

21. Yarışma arazisi, imar planına bakınca iki ayrı parçadan oluşuyor gibi; 1. (büyük) parça 
Adnan Menderes Bulvarı, Dr. Ahmet Ufuk Tokcan Sokak ve Başaran Sokak arası kalan, B.H.A. 
olarak ifade edilmiş bölge, 2. (küçük) parça ise Huzurevi arkasında Başaran Sokak ve yine Dr. 
Ahmet Ufuk Tokcan Sokak arası kalan bölge. Ayrıca 1. bölgede iki ayrı tarama ve arada bir 
tarama çizgisi bulunmaktadır. Yarışma alanını net olarak tanımlar mısınız?  
Yarışma dokümanları arasında verilen Ek 3.g. İmar Durumu ve Ek.3.f. Aplikasyon Krokisinde 
tanımlanan 218 ada 4 parsel yarışma alanıdır.  
 

22. B.H.A. - Yarışma Alanı olduğunu düşündüğümüz alanda bulunan dispanser binası yok mu 
sayılacak? 
Dispanser binası yok kabul edilecektir.  
 

23. Merhaba iyi günler. Yer görme şartında, ekipten herhangi bir kişinin yeri görmesi yeterli 
olur mu? 
Ekipte müellif olarak yer alacaklardan bir kişinin yer görme belgesi alması yeterlidir. 
 

24. Merhaba, Ben 4. sınıf öğrencisiyim. Haziran ayında Mezun olacağım ve bu yüzden bu 
yarışmanın öğrencilere açık olup olmadığını merak ettim. Ona göre katılım göstermek 
istiyorum. 
Yarışmaya katılım koşulları 5 numaralı maddede açıklanmıştır.  
 

25. arazinin ortasında kalan ve korunması önerilen ağaçlarla ilgili hassasiyet durumu tam 
olarak nasıldır? Tasarım gereği ağaçların taşınması söz olursa değerlendirmeye etkisi olur mu? 
Yarışmacıya bırakılmıştır. Ayrıca bu soru-yanıt dosyasının başındaki açıklama dikkate 
alınmalıdır.  
 

26. İstenilen İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı Açıklama raporları 
ilgili disiplinlerin oda kayıtlı üyeleri tarafından onaylı olarak mı hazırlanmalı? Bu raporların 
formatı ne şekilde olacak? Bu raporlar belirtilen sistemlerle ilgili ölçekli çizimleri de 
barındıracak mı? 
Yarışma şartnamesinin 8 numaralı yarışmacılardan istenenler ve 11 numaralı kimlik zarfı 
maddelerinde açıklanmıştır.  
 

27. Arsa üzerinde bulunan dispanser binasına müdahale edilebilir mi? Edilecek müdahale 
sonucunda dispanserin yeri farklı bir alanda önerilecek mi? 
Dispanser binası yok kabul edilecektir. Yarışmacılardan bir dispanser önerisi 
beklenmemektedir.  
 

28. Yükseklik sınırında maksimum önerilen yükseklik nedir? 
İhtiyaç programında tanımlanmıştır.  
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29. Sadece irtibat bürolarından oluşan müdürlüklerde (spor, veteriner, temizlik işleri 
müdürlükleri) kaç kişi çalışıyor? Sadece müdür odası ve toplantı masası mı isteniyor. İrtibat 
bürolarının işleyişine ve içeriğine dair açıklık getirebilir misiniz?(A.4; 10,11, 14,15, 16, 18, 21, 
22) 
İhtiyaç programında verilen alanlara uygun tasarım yapılması beklenmektedir. Kişi sayısı ile 
ilgili bilgi verilememektedir.  
 

30.Kent konseyi nasıl bir yerdir, meclis gibi mi yoksa toplantı odası ya da konferans salonu gibi 
mi çalışır. Kent konseyine ayrılan alanın ihtiyaçlarını açıklayabilir misiniz?(A.1._kent Konseyi) 
Kent Konseyi tanımı ihtiyaç programında yapılmıştır. Kent Konseyi’nin tasarımı belirtilen 
büyüklük çerçevesinde yarışmacıya bırakılmıştır. 
 

31. Genel kullanımlara da her katta 1 toplantı odası istenmektedir, yapıyı 2 katlı olarak 
çözdüğümüz halde 2 toplantı odası yeterli olacak mıdır? Olmayacaksa kaç müdürlük başına 1 
toplantı odası yada toplamda kaç adet toplantı odası istendiğini belirtir misiniz? (A.6.1.) 
Birimlerin ihtiyaç duydukları toplantı mekanları ihtiyaç programında ayrıca verilmiştir. Bunun 
dışında kalan ve ihtiyaç programında “Kat Toplantı Odaları” olarak tanımlanan toplantı 
odalarından en çok 5 adet yapılabilir. 
 

32.Sivil savunma biriminde kaç kişi çalışır, nasıl bir mekandır gereksinimleri nedir açıklar 
mısınız? (A.6.3.) 
İhtiyaç programında kişi sayısı verilmiştir. Büro birimleri gibi düşünülecektir. 
 

33. Programda belirtildiği üzere dört giriş tanımlanmış görünüyor: Genel giriş, başkanlık 
protokol girişi, meclis girişi, zabıta müdürlüğü operasyonel işlem girişi. Burada giriş sayısını aza 
indirmek adına bazı girişleri beraber yapabilir miyiz? 
İhtiyaç programıyla tanımlanan beklentileri karşılamak üzere yarışmacının inisiyatifine 
bırakılmıştır. 
 

34.Programın sonundaki genel fonksiyon ilişkileri tablosunda belirtilen Alanyurt Ek Hizmet 
Noktası, Akhisar Ek Hizmet Noktası, Köyden Mahalleye Dönüşen Yerleşim Birimleri, Yeniceköy 
Hizmet Noktası, Cerrah Ek Hizmet Noktası, Kurşunlu Ek Hizmet Noktası ve Tahta Köprü Ek 
Hizmet Noktası için program açıklaması bulunmamaktadır. Bu ek hizmet noktalara ait 
herhangi bir ihtiyaç bina içerisine tanımlanmakta mıdır? Nasıl bir ilişki düşünülmektedir? 
Ek hizmet noktalarının bu yarışma ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Adı geçen veya geçmeyen 
diğer belediye birimlerinin ihtiyaçları programda zaten tanımlanmış durumdadır.  
 

35.Restoran ve kafe ya da kafelerin mutfakları ortak mı düşünülmelidir? Yoksa ayrı olarak 
tasarlanabilir mi? Ayrıca işletmeleri ayrı olarak mı planlanmaktadır? 
“Kafe tek veya birden fazla bağımsız bölüm olarak düşünülebilir. Restoran tek bağımsız 
bölüm olarak çözümlenecektir.” 
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36.Destek hizmetleri müdürlüğünde hizmet veren güvenlik ve temizlik görevlileri için soyunma 
alanları personele ait soyunma alanları içinde tanımlanmış mıdır? Yoksa ek olarak birimin 
kendi bulunduğu alanda mı istenmektedir? 
Soyunma ve duş birimleri müdürlüğün bulunduğu yerde çözülmek zorunda değildir. Yapının 
uygun bir yerinde ve birimle ulaşım ilgisi kurularak öneriler geliştirilebilir.  
 

37. Belediye binasına ek olarak halkın kullanımında etkin bir değer göreceğini düşündüğümüz 
başka sosyal başka alanlar ya da birimler önerebilir miyiz? 
Şartname ve ihtiyaç programı ile tanımlanan çerçeveyi –özellikle alan olarak- aşmamak 
koşuluyla, belediye ve/veya açık alanların zenginleştirilmesine yönelik önerilerde 
bulunulabilir.  
 

38.Bilgi İşlem Müdürlüğü içinde tanımlanan sistem odası ve güç odası gibi birimler bodrumda 
çözülebilir ve düşey sirkülasyonla bağlantı önerilebilir mi? Yoksa birimin bulunduğu alan içinde 
mi çözülmelidir? 
İlgili müdürlüğün bulunduğu katta çözümlenmelidir.  
 

39. Yarışma için ön koşullu olan yer görme ile ilgili kiminle irtibata geçilmeli ya da yer 
gördüğümüzü nasıl göstermemiz lazım ve hafta sonu uygun mudur? 
Bu soru yanıt dosyasının başındaki açıklama dikkate alınmalıdır.  
 

40. Elbette yer görme önemli ancak yarışma projesi bağlamında İnegöl ü bilmeyenler için 
sınırlı kalmakta yarışmanın, (harcanan emek, zaman, para vs.) karşılığını bulabilmesi için, 
referans olabilmesi için üst referansların olması gerektiği bağlamında; alan çevresinde kentsel 
dönüşüm alanları var mıdır? 
Şartname ekleri 3c imar planı dosyasından yararlanılabilir.  
 

41. Alanın batısındaki oluşumlar hakkında özellikle huzur evi (internet üzerinde taşınmakta 
olduğuna dair haberler bulunmaktadır) alanının akıbeti nedir? 
Huzurevi Sağlık Bakanlığına devri olacak Ketem olarak hizmet vermesi öngörülmektedir. 
 

42.BHA alanını kullanım amaçları neler olarak öngörülmektedir? okul yol aksı üzerinde 
oluşturulan ticaretin niteliği üzerinde plan kararları nedir?  
Yol aksı için şartname ekleri 3c imar planı dosyasından yararlanılabilir.  
 

43.Alanı kuzey ve batı yönlerinde sınırlayan ana arterlerin nazım plan çerçevesinde 
tanımlanması ve kuzeydoğudaki kavşak gelişimi hakkında öngörüler nelerdir? 
Mevcut hali ile kullanılması öngörülmektedir. 
 

44.Kentsel ölçekte son derece önemli bir alanın, meydanının planlaması istenirken çevre yapı 
stoğunun nitel ve nicel verileri yer görme ile çözümlenemez, verilmemesi yarışmayı örseler. 
Atıl durumda bulunan heykel ve önündeki alan ile ilgili belediyenin öngörüsü nedir? 
Heykel ve önündeki alan korunacaktır. 
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45.Meslek Lisesi üzerinde dönüşüme, gelişime, taşınmaya dair kararlar var mıdır? 
Meslek lisesi ile ilgili alınmış bir karar bulunmamaktadır.  
 

46.Daha geniş bir alanda 1/1000 halihazır ve imar planları olması gerekmez mi? 
Verilen dokümanlar yeterlidir. 
 

47. İnegöl Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması için yer görme belgesini hafta sonu 
almamız mümkün müdür? 
Bu soru yanıt dosyasının başındaki açıklama dikkate alınmalıdır.  
 

48. Ekibimizde peyzaj mimarı, makine mühendisi veya inşaat mühendisi bulunması zorunlu 
mudur? Çünkü kimlik zarfında istenenler arasında ilgili disiplinlerin odalarından üye tanıtım 
belgesi yer almaktadır. Akabinde ise ekip olarak katılım halinde bu belgeleri istediğinizi beyan 
etmişsiniz. Açıklık getirirseniz iyi olur. 
Rapor yazacak diğer disiplinlere ait üye tanıtım belgeleri beklenmektedir. “Ekip olarak 
katılım” deyimiyle tasarımın müellifinin birden fazla mimardan oluşması tarif edilmektedir.  
 

49. Kargoya verilen projenin makbuzu tarafınıza mail olarak atılacak mı? 
Yarışma şartnamesinde gerekli açıklama bulunmaktadır.  
 

50. Yarışma beklenti bölümünde belirtilen heykel meydanına açılan 25 metrelik yolun yaya 
kullanımına açık hem zemin bir alan olarak kullanılmasının yanında gerektiğinde servis girişi 
olarak kullanılabileceği belirtilmiş. Bu ikinci bir servis girişi olmayacağı anlamına mı 
gelmektedir? 
Acil durumlar için servis girişi olarak kullanılmalıdır.. 
 

51.Projeye katılacaklar arasında mimarlarla beraber ve grup lideri olmaması şartı ile lisans 
eğitimi devam eden mimarlık öğrencilerinin yer almasında sakınca var mı? 
Yarışmaya katılım koşulları 5 numaralı maddede açıklanmıştır. Yarışmada TMMOB Mimarlar 
Odası üyeleri müellif olabilirler. 
 

52. İhtiyaç programında sığınak için 680 m2 alan belirlemişsiniz fakat bunun akabinde imar 
kanununun ilgili maddelerine göre hesaplama yapacağımızı belirtmişsiniz. Bu konuda imar 
yönetmeliğini mi yoksa sizin verdiğiniz 680 m2 yi mi referans alacağız? 
İmar kanunu ve sığınak yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapı alanı bağlı olarak 
belirlenecektir. 
 

53. Müdürlükler, makam odaları vs. için verilen m2 lere ne denli uyulacaktır? Artırıp azaltma 
şansımız var mıdır? 
İnegöl Belediyesi’nin ihtiyacı olan ve şartname ve ihtiyaç programı ile tanımlanan binadaki 
beklentileri karşılamak koşuluyla düzenlemeler yapılabilir. Bununla birlikte ihtiyaç 
programında verilen toplam inşaat alanında %10’a kadar azaltma ve artırma yapılabilir notu 
da dikkate alınmalıdır.  
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54. Yer görmek için açıklanacak tarih bir günden mi ibaret olacak. Nasıl gidilecek? 
Yer görme hafta içi mesai saatlerinde yapılabilir. Yarışmacılar diledikleri gibi gitmekte 
özgürdürler. Ayrıca bu soru-yanıt dosyasının başındaki açıklama da dikkate alınmalıdır.  
 

55. Zabıta müdürlüğü için istenen personel giyinme bölümü için bir m2 tanımı yapılmamıştır. 
Bu birim in bodrumdaki 50 mw lik depo kullanılabilir mi? 
Bodrumdaki depo, depo amaçlı kullanılacaktır. Soyunma ve duş birimleri müdürlüğün 
bulunduğu yerde çözülmek zorunda değildir. Yapının uygun bir yerinde ve birimle ulaşım 
ilgisi kurularak öneriler geliştirilebilir.  
 

56. Alan içerisindeki bütün ağaçlar korunacak mı? 
Şartname eklerinde 3e numarasıyla verilen ağaç rölövesinde korunması önerilen bitkiler 
ayrıca belirtilmiştir. Ayrıca bu soru – yanıt dosyasının başındaki açıklama dikkate alınmalıdır.  
 

57. Bilgi işlem için verilen özel notlarda; Kablolar 90 derece dönüşlerle döşenmemelidir veya 
galeri ile tüm bilgisayarlar arasında bire bir CAT6 kablo çekilmiş olmalıdır gibi teknik detaylar 
istenmektedir. Bu detaylar mimari fikir projesi olan bu yapı ile nasıl ilişkilendirilmelidir? Bu 
notlarda istenenleri sağlamak adına ilgili disiplinlerden proje mi beklenmektedir yoksa rapor 
yeterli mi olacaktır? 
Bu ayrıntılar uygulama aşamasında değerlendirilebilir. Bu aşamada yarışmacıdan ek bir 
beklenti bulunmamaktadır.  
 

58. İhtiyaç programı içerisinde 400 metrekarelik kreş istenmektedir. Bu kreş belediye 
bünyesinde neden istenmektedir? 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, belli bir kapasitenin üzerinde çalışana 
sahip işyerlerinde kreş yapılmalıdır. Ayrıca, 0-36 aylık çocuklara hizmet veren kuruluş olarak 
tanımlanan kreşler, kadınların iş yaşamına katılması için önemli kurumlardır.  
 

59. Teslim yapılacaklar arasında maket de olacak mı? Yok, ise şayet neden yapılması 
gerekenler arasında yer almaktadır? 
Maket teslim edilecektir. 
 

60. İyi günler, 

Yarışamaya katılım şartlarında meslek odası üyesi olmak ibaresi yer almaktadır. Bu bütün ekibi 
mi kapsamaktadır, yoksa ekip başının bu şartı sağlaması yeterli midir? Bu soruyu sormamdaki 
amaç ben ve arkadaşım iki mimar olarak bu yarışmaya katılmak istiyoruz, ama arkadaşım Türk 
vatandaşı değil ve yurt dışındaki bir üniversiteden mezun. Benim odaya üyeliğim bulunmakta. 
Yarışmaya katılmak için yeterli midir? 
Ekip üyelerinden en az bir kişinin TMMOB Mimarlar Odası’na kayıtlı olması ve kimlik zarfında 
açıklanan belgeyi sunması yeterlidir. Öte yandan TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmayanlar 
ekibin müellif üyesi olamazlar, danışman veya yardımcı olabilirler.  
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61. Bir mimarın tek olarak katılması durumunda; raporlarda istenen diğer mühendislik 
dallarına ait raporların, mimar tarafında bilgi ve araştırmasına bağlı olarak kendisinin 
yazmasında bir problem olur mu? Yoksa her raporu ilgi meslek birimi ve kişisi mi yazmalı. 
Her raporun ilgili disiplin tarafından yazılması ve kimlik zarfında bu disiplinlerin ilgili 
odalarının üye tanıtım belgelerinin sunulması gerekmektedir.  
 

62.Oda belgeleri istenirken, ekipte sadece mimar varsa onun belgesi yeterli mi, yoksa ekibe 
diğer meslek gruplarının temini sağlanıp hepsinin belgesi mi gönderilmeli. 
Bu bir mimari proje yarışmasıdır ve müellifler TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak 
zorundadır. Kendi alanlarıyla ilgili rapor hazırlayacak tüm disiplinlerin, ilgili meslek odasından 
alınmış üye tanıtım belgeleri sunulacaktır. Bu konu şartnamede açıklanmış durumdadır.  
 

63.Yer görme bireysel ya da toplumu olacak. Ayrıca masraflar faturalandırılıp tarafınıza 
verilince mi geri ödeme yapılacak yoksa yarışmadan sonra mı ödenecek. 
Yer görmenin ekibin müellif üyelerinden bir kişi tarafından yapılması yeterlidir. Yer görme 
ödemesi yarışma sonrası yapılacaktır.  
 

64.A1 ebatlında ki paftalar tamamen yatay yada tamamen dikey kullanılabilir mi, yoksa sabit 
dikey pozisyona ayarlamalımıyız. 
Dikey olarak kullanılacaktır. Bu ibare şartnamede bulunmaktadır. Ctrl F ile bir arama yaparak 
ilgili bölüme kolayca erişebilirsiniz.  
 

65. Personelin yemek ihtiyacına yönelik özel bir alan tanımlanmamış. Şartnamede belirtilen 
kafenin ve restoranın bu hizmet için yeterli olacağını mı varsayacağız? 
Belediye personeli için bir yemekhane tasarımı beklenmemektedir.  
 

66.Taks ve kaks değerleri nedir?  
Kamu yapısından dolayı, imar koşullarının avan projeje göre belirleneceği bu özel alanda, 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin TAKS verilmeyen parsellere ilişkin notu dikkate 
alınacaktır. 

67. Şartnamede tanımlanan Kent Konseyi toplantı odası şeklinde mi yoksa konferans salonu 
şeklinde içinde projeksiyon aletinin olabileceği gibi mi tasarlanacak? 
Kent Konseyi’nin çalışmasına uygun olarak yarışmacıya bırakılmıştır.  
 

68. Zabıta müdürlüğüne ait düşünülecek olan otopark 150 araçlık kapalı otopark alanında mı 
düşünülecek? Ya da bu alanlardan bağımsız olarak mı düşünülecek?  
Zabıta Müdürlüğü’nün ihtiyacını karşılayacak tasarımda (hızlı giriş çıkış vesaire) olmak üzere 
otoparkın yeri yarışmacıya bırakılmıştır.  
 

69. Çok amaçlı salon, kreş, kafe, restoran ana binadan bağımsız olarak düşünülecektir ibaresi 
var. Bu ibareye göre ana binayla hiçbir bağlantısı olmayan ek bir bina olarak mı düşünülecek? 
Adı geçen mekanlar ana binadan bağımsız olarak da işletilebilmelidir.  
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70. Şartnamede verilen "uygun alanlarda kent mobilyası tasarımı" kısmına biraz daha açıklık 
getirebilir misiniz?  
Yarışma sınırları içindeki açık alanların daha zengin bir yaşam sunması için tasarlanması / 
önerilmesi / geliştirilmesi beklenen kent mobilyalarıdır.  


