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SORULAR ve CEVAPLAR 

Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir. 

 

 

Gelen sorular aşağıdaki konu başlıklarında toplanmıştır. 

A-KATILIMLA / EKİPLE İLGİLİ SORULAR 

B- VERİ / VERİ TALEBİ İLE İLGİLİ SORULAR 

C- ALANLA İLGİLİ SORULAR 

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

E- DİĞER  
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A-KATILIMLA / EKİPLE İLGİLİ SORULAR 

Soru 1: Şartnamenin ücretsiz olduğu yazıyor üst paragrafta alt paragrafta ise 50TL olduğu 

yazıyor. Açıklayabilir misiniz? 

 

Cevap 1: Yarışma Şartnamesini ve eklerini ücretsiz olarak http://www.usak.bel.tr/ 

adresinden temin edebilirsiniz. Yarışmacılar 50 TL katılım ücretini yatırarak yarışma 

raportörlüğüne kayıt yaptırmalıdırlar.  Bahsedilen bedel katılım ücretidir. 

Soru 2: Yarışma şartnamesinin ’'Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar ‘Uşak Belediyesi 

Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’ şartnamesini ve 

eklerini http://www.usak.bel.tr/ adresinin ‘Duyurular ’kısmından ücretsiz temin 

edebilirler.Şartname alınması bedeli olan 50.00 TL Ziraat Bankası Uşak Girişimci 

Şubesi IBAN: TR160001002269363811695031 no’lu hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve 

adres ile birlikte yukarıdaki adrese elden veya yayalastirilansokaklar@gmail.com adresine 

elektronik posta ile teslim edilecektir.'' kısmındaki ilk paragrafta şartname ve ekleri temin 

bedeli ücretsiz olduğundan bahsederken ikinci paragrafta 50 tl ücret karşılığında verildiği 

söylenilmiştir. Hangi bilginin doğru olduğunu öğrenebilir miyim? 

Cevap 2: Yarışma Şartnamesini ve eklerini ücretsiz olarak http://www.usak.bel.tr/ 

adresinden temin edebilirsiniz. Yarışmacılar 50 TL katılım ücretini yatırarak yarışma 

raportörlüğüne kayıt yaptırmalıdırlar. Bahsedilen bedel katılım ücretidir. 

Soru 3: Yayalaştırılan sokaklar adı ile açtığınız yarışmanın şartnamesi odamız tarafından 

bizlere duyuruldu. Yarışmaya katılabilmek için sadece İzmir Mimarlar Odası veya 

temsilciliklerinde üye olma koşulunuz garip geldi. Yarışmayı sadece yöreyi çok iyi bilen, içinde 

yaşayan ve sorunları, özellikleri ile iç içe olan Uşak lı mimarlara açsaydınız çok mantıklı 

http://www.usak.bel.tr/
http://www.usak.bel.tr/
mailto:yayalastirilansokaklar@gmail.com
http://www.usak.bel.tr/
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bulurdum. Sadece İzmir Odasına kayıtlı mimarlara açılmış olması çok garip geldi. Diğer 

kentlerde yaşayan mimarlar bu işi bilmez mi? Diğer kentlerde yapılan mimarlar tarafından 

yapılan uygulamalar yetersiz de bu işi sadece İzmir odasına kayıtlı Mimarlar mı yeterli? İşin 

mantığını anlamak imkansız, adeta her şeyi yazılmış ta verilmek istenilen kişinin adı veya firma 

adı yazılmamış satın alma ilanlarına benziyor. Umarım Uşak için güzel bir şey çıkar. 

Cevap 3: Uşak Mimarlar Odası İzmir Şubesi’ne bağlı temsilcilik olduğu ve bölgesel 

bir yarışma olması sebebiyle katılımcıların, İzmir Mimarlar Odası Şubesi veya 

Temsilciliklerine üye olması gerekmektedir.  

Soru 4: Öğrencilerin ekipte bulunması mümkün müdür? Değilse yardımcı olarak yer 

aldıklarında öğrenci belgesi gibi bir belge teslim etmek gerekiyor mu? 

Cevap 4: Öğrencilerin ekipte bulunması mümkün olmamakla birlikte, yardımcı 

olarak yer alabilirler. (Öğrencilerin, öğrenci belgesi almasına gerek yoktur.) 

Soru 5: Ben İstanbul mimarlar odasına kayıtlı bir mimarım. Yarışmaya katılım koşullarının not 

kısmında bölgesel mimarlık yarışması olduğu ve mimarlar odası İzmir şubesine kayıtlı olmak 

gerektiği yazıyor yani çeşitli illerde bulunan mimarların katılamayacağı anlamına mı geliyor? 

İlk defa böyle bir koşula denk geldim o yüzden sorma ihtiyacı duydum şimdiden teşekkür 

ederim.   

Cevap 5: Yarışma bölgesel bir yarışmadır, bu nedenle sadece İzmir Mimarlar Odası 

Şubesi ve Temsilciliklerine kayıtlı mimarlar katılabilir. 

Soru 6: Ekip başı bir mimar ile henüz T.C. Üniversitelerinde lisans hayatına devam eden 

öğrenci/öğrenciler katılabiliyor mu? 

Cevap 6: Öğrenciler ekip üyesi olamazlar fakat ekibe yardımcı olarak katılabilirler. 

Soru 7: 'Yarışma bölgesel mimarlık yarışmasıdır' ibaresi ile anlatılmak istenen nedir? Yarışma 

Uşak ili dışı katılımlara açık değil midir? 'Bölgesel' kavramını tanımlar mısınız. 

Cevap 7: Bu yarışma, Mimarlar Odası Uşak Temsilciliği’nin de bağlı olduğu, İzmir 

Mimarlar Odası Şubesi ve Temsilciliklerine üye olan mimarların katılımına açıktır. 

Soru 8: Yarışmaya katılan takımlardaki, ekip başı harici katılımcıların Mimarlar Odası'na üye 

olma zorunluluğu bulunmakta mıdır? 

Cevap 8: Evet. 
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Soru 9: Şuan İzmir Mimarlar Odası Şubesine kayıtlıyım. Fakat ofisimiz Mardin'de bu şartlar 

altında yarışmaya katılabilir miyiz? 

Cevap 9: Katılabilirsiniz. 

B- VERİ / VERİ TALEBİ İLE İLGİLİ SORULAR 

Soru 10: Alanı daha iyi anlamamız için alan fotoğraflarını -gerek insan ölçeğinden gerek 

kuşbakışı- paylaşmanız mümkün müdür? 

Cevap 10: Proje alanı video ve fotoğraflarına  www.usak.bel.tr internet sitesinin 

‘‘Duyurular’’ kısmından ulaşabilirsiniz. 

Soru 11: Alan gezisi sonucunda, özellikle Acun Sokak üzerindeki birden fazla binanın kat 

yüksekliklerinin hali hazır haritalardan çok daha farklı olduğu gözlemlenmiştir. Sokak tasarımı 

süresince, çevre yapıların yükseklikleri büyük önem arz ettiği için, hangi veriler doğrultusunda 

hareket edilmesi gerektiğinin açıklığa kavuşturulması beklenmektedir. 

Cevap 11: Halihazır haritalar güncel olmamakla birlikte, tasarımlar mevcut yapı 

durumlarına göre yapılacaktır. Gerekli kat yükseklikleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki 

hava fotoğrafında gösterilmiştir. Fotoğtafın orijinal boyutuna www.usak.bel.tr 

internet sitesinin ‘‘Duyurular’’ kısmından ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.usak.bel.tr/
http://www.usak.bel.tr/


Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması                            26.03.2020 

 

Soru 12: Yarışmacılarla paylaşılan halihazır harita ile uydu görüntüleri arasında bazı 

farklılıklar görülmüştür. Malum koronavirüs salgınından dolayı yarışmacılar için alan görmek 

zor hale gelmiştir. Mevcut duruma ulaşabilmemiz adına alan fotoğrafları paylaşılabilir mi? 

Cevap 12: Proje alanı, video ve fotoğraflarına  www.usak.bel.tr internet sitesinin 

‘‘Duyurular’’ kısmından ulaşabilirsiniz. 

C- ALANLA İLGİLİ SORULAR 

Soru 13: Niteliksiz herhangi bir yapının yıkılması önerilebiliyor mu? 

Cevap 13: Belediyenin aldığı karar doğrultusunda, yıkımına karar verilmiş olan 

yapılar haricindekilerin yıkımı önerilemez. 

Soru 14: Tasarlanacak öğelerin yüksekliğiyle ilgili bir kısıtlama var mı? 

Cevap 14: Yönetmeliklere uymak koşuluyla kısıtlama bulunmamaktadır. 

Soru 15: İmar planına getirilecek gelecek altyapısı için, daha kentsel ölçekte öneriler 

getirilebilir mi? 

Cevap 15: Hayır. 

Soru 16: Güzel sanatlara teşvik için sokak kotunda çeşitli mobilyalar mı önerilmesi isteniyor, 

yoksa civardaki kültürel yapılarla bir ilişki düşünülmeli mi? 

Cevap 16: Yarışmanın amacı yarışma konusu alanda bulunan tüm verileri dikkate 

alarak bir planlama yapılmasıdır, bunun için her türlü veri dikkate alınmalıdır. 

Soru 17: Tasarlanan kent mobilyalarının ve yüzeylerin, proje alanı dışında da kullanılması 

önerilebilir mi? 

Cevap 17: Belediye yönetiminin kararına bağlıdır. 

Soru 18: Arazinin yanındaki millet bahçesi durdurma kararıyla işlevsiz gibi görünüyor, durumu 

nedir? Kullanılmıyorsa bir fonksiyon veya tasarım kararıyla örtüşen bir öneri getirilebilir mi? 

Cevap 18: Yarışma kapsamı dışında olduğu için, bu alan için yapılacak öneriler, 

değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. 

 

http://www.usak.bel.tr/
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Soru 19: Katlı otoparka, gelecekteki otopark ihtiyacının azalacağı düşünülerek, müdahale 

edilebilir mi? Kısmi yeni fonksiyonlar önerilebilir mi? 

Cevap 19: Katlı otopark ile ilgili bir işlev değişikliği beklenmemektedir. 

Soru 20: Proje arazisi dışında kalan birinci derece ilişkili sokaklara da müdahale yapılabilir 

mi? 

Cevap 20: Yapılamaz. 

Soru 21: Parka, kapalı bir alanla herhangi bir fonksiyon önerilebiliyor mu? 

Cevap 21: Hayır. 

 Soru 22: Sokağın yayalaştırılması durumunda otoparkın girişi nereden olacaktır? 

Cevap 22: Yarışmacılar otopark girişini düşünerek yaya hareketi sürekliliğini 

sağlayacaklardır  

Soru 23: Sokağın yayalaştırılması durumunda öngörülen araç yolu şemasını siz mi 

belirteceksiniz yoksa bu öneri yarışmacıya mı bırakılmıştır?  

Cevap 23: Otopark girişi ve araç yolu katılımcı tarafından önerilecektir. 

Soru 24: Yarışma alanına dahil olan sokakların çevresinde henüz yapılaşmamış ve mevcut 

durumda açık otopark olarak kullanılan parsellerin olduğu gözlemlendi. Bu alanlara proje 

tasarım sürecinde öneri getirilebilmesi mümkün müdür? Eğer mümkünse bu alanları özel 

mülkiyet dahilinde mi yoksa kamulaştırılmış alanlar olarak mı ele almalıyız? 

Cevap 24: Bu alanlar için tasarım önerileri, özel mülkiyet olarak ele alınarak 

yapılabilir. 

Soru 25: Sokaklara cephe veren binalara yapılabilen müdahaleler sadece cephe müdahaleleri 

ile sınırlı mıdır yoksa işlev değişikliği veya yıkım önerileri düşünebilir miyiz? 

Cevap 25: Sokaklara cephe veren binalarda yıkım ya da işlev değişikliği önerisi 

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

Soru 26: Son gelişmeler sonucunda yarışma takviminde herhangi bir değişikliğe gidilmesi 

durumu söz konusu mu? 

Cevap 26: Kamu İhale Kanunu’nun öngördüğü maksimum 20 gün uzatma süresi 

dikkate alınarak, teslim günü tarihi revize edilmiştir.  

E- DİĞER 

Soru 27: Yapılması istenen 1/5000 planda haritada işaretli sokaklar dışında kente bir müdahale 

isteniyor mu? 

Cevap 27: Hayır. 

 

 

 

 

 

 

  

 


